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 سلسلة أحكام العلماء على األحاديث. ( 1)

 

 منْ: ديثحَ صحيحبتَ ،اماإلمتَ

 بلجام أجلمَ علماً كتمَ
 تأليف : حممد بن عبده بن حممد البعداني 

 أبو عمار اإلدريسي 

 ترمجة عَبد اهللِ بْن عَيّاش بْن عَبّاسومعه 
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 مجيع احلقوق مسموحة من املؤلف

 املكتب اخلاص  لإلدريسي

 هـ1441-5-20اإلصدار األول 
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، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد ،،  ،وعلى آله وصحبه أمجعني

فيه  مجعت   " أجلم بلجام اإلمتام بتصحيح حديث من كتم علما  " بعنوان: فهذا جزء حديثي   
 «.فكتمه جيء به يوم القيامة وقد أجلم بلجام من انر ئل عن علم  من س  »طرق حديث : 

الصحيح ، واحلسن، والضعيف  اثبت صحيح مبجموع طرقه، فمن طرقهوهو حديث 
 .عتبار، والضعيف جداً الذي ال يصلح لال املستشهد به

فقد حكم عليه ابلقبول والصحة مجاعة من أهل العلم قدميا ، وحديثا  وتتابعوا على قبوله والقول    
ال يصح فيه مبعناه ، وضعفه البعض منهم كابن اجلوزي بناء على قول اإلمام أمحد بن حنبل : 

، على أن أكثر أهل العلم على تصحيحه، وهو الصواب والراجح، وسيأيت توجيه كالم  شيء
 مام أمحد . اإل

 :فأبدأ بذكر   

 (6ص )لفظ احلديث. -
 (7ص )احلكم على احلديث. -
 (7ص )من صحح احلديث من العلماء على اإلمجال. -
 (8ص )من ضعف احلديث مبجموع طرقه كلها على اإلمجال. -
 (8ص )من صرح منهم بثبوته وصحته، أو حسنه. -
 (18ص )من صححه ضمنا . -
 (22ص )شرطه بتوثيق رجال إسناده، ومل أييت عنه ما ي ضعف به.من ي صحح احلديث على  -
 (23ص )من ي ضعف احلديث على شرطه بتضعيف رجال إسناده، ومل أييت عنه ما ي صحح به. -
 (23ص )طرق احلديث. -
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 (24ص )الكالم اجململ عن طرق احلديث. -
 (25ص )دراسة أسانيد طرق األحاديث. -
 (25ص )هريرة.احلديث األول: حديث أيب  -
 (25ص )الكالم على طرق حديث أيب هريرة على ابلتفصيل.-  
 (26ص )علل رواية علي بن احلكم عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة.- 

 (43ص )      اخلالصة. -
 (43ص ).احلديث الثاين: حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص -
 (45ص )َحفص، املِصرِّي، الِقتباينّ.ترمجة َعبد هللِا ْبن َعّياش ْبن َعّباس، أَبو  -
 (48ص )من ي ضعف هذا الطريق على شرطه بتضعيف رجال إسناده،  -
 (48ص )احلديث الثالث: حديث عبد هللا بن عباس. -
 (53ص )احلديث الرابع: حديث أنس بن مالك. -
 (56ص )احلديث اخلامس: حديث جابر بن عبد هللا. -
 (59ص )علي.احلديث السادس: حديث طلق بن  -
 (60ص )احلديث السابع: حديث عبد هللا بن عمر بن اخلطاب. -
 (62ص )احلديث الثامن: حديث عبد هللا بن مسعود. -
 (65ص )بسة.يث التاسع: حديث عمرو بن عاحلد -
 (66ص )احلديث العاشر: حديث أيب سعيد اخلدري. -
 (67ص )احلديث احلادي عشر: حديث عائشة. -
 (68ص )خالصة البحث والنتائج.  -
 (68ص )توجيه كالم اإلمام أمحد بن حنبل . -

........................................ 
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 :البحث والرتتيبيف  يمنهج
 يف هذا اجلزء. ألهم ما حيتاج إىل التنبيه عليهوأعرض فيه ملا قمت به  

 مجعت كل طرق احلديث اليت وقفت عليها، وحررت احلكم على أسانيدها. :أوالً 
خالصة احلكم يف الراوي إذا كنت موافقا  لقوله رمحه  فما أنقل فيه قول احلافظ ابن حجر، فهو

 هللا.
وذكرهتا يف  يت وقفت عليها يف األسانيد واملتون(لا)وهي األخطاء املطبعية  ح نسختكصح: اثنياً 

 .هامش اجلزء
: توسعت يف ذكر ترمجة بعض الرواة ألنين احتجت إىل توضيح احلكم عليهم إذ كان األمر  اثلثاً 

 يتطلب ذلك.
ويف مسند ما أخطأ فيه ، على الوجه الصحيح مسندها ذكرهتا يف: كررت ذكر بعض الطرق فرابعاً 

 الراوي، من ابب البيان. 
 وهللا أسأل التوفيق والسداد.

 وكتبه :    

 حممد بن عبده بن حممد البعداين                                             

 أبو عمار اإلدريسي                                                        
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 : [لفظ احلديث الصحيح]

 «.فكتمه جيء به يوم القيامة وقد أجلم بلجام من انر ئل عن علم  من س  : »قال

 .صحيححديث 

 : [من صححه من العلماء]

ألقواهلم وتصرفاهتم،  ذكر بغريامساهم أب، وهذا سرد وقد صحح احلديث مجاعة من أهل العلم
 منهم :ف

اإلمام البخاري و  ،(هـ196العنربي )ت: معاذ بن معاذ و ، (هـ114عطاء بن أيب رابح )ت: 
أبو داود السجستاين و ، (هـ280 - 271بن سعيد الدارمي )ت:  عثمان، و (هـ256)ت: 
بن خزمية )ت: حم َمَّد ْبن ِإْسَحاق و ، (هـ279)ت:  يالرتمذأبو عيسى و ، (هـ275)ت: 
َعِلّي ، و (هـ354)ت: حممد بن حبان و ، (هـ322العقيلي )ت: حممد بن عمرو و ، (هـ311

هللا احلاكم عبدأبو ، و (هـ388س َلْيَمان اخلطّايب )ت:  أَب وو ، (هـ385)ت:  ع َمر الدَّارَق ْطنّ  ْبن
ابن حزم الظاهري و ، (هـ430أبو نعيم األصبهاين )ت: أمحد بن عبد هللا و ، (هـ405)ت: 
اخلطيب البغدادي ، و (هـ463ابن عبد الرب )ت: ، و (هـ458البيهقي )ت: ، و (هـ456)ت: 
أبو و ، (هـ507حممد بن طاهر املقدسي، املعروف اببن القيسراين )ت: و ، (هـ463)ت: 

أبو ، و (هـ581عبد احلق اإلشبيلي )ت: ، و (هـ516)ت: حممد احلسني بن مسعود البغوي 
النووي )ت: ، و (هـ656املنذري )ت: ، و (هـ628احلسن ابن القطان الفاسي )ت: 

قيم اجلوزية الابن ، و (هـ748الذهيب )ت: ، و (هـ728ابن تيمية )ت: ، و (هـ676
، (هـ807اهليثمي )ت: و ، (هـ806العراقي )ت: ، و (هـ774ابن كثري )ت:، و (هـ751)ت:

السخاوي )ت: ، و (هـ852ابن حجر العسقالين )ت: ، و (هـ840البوصريي الشافعي )ت:و 
 .رمحهم هللا مجيعاً ، ( هـ1420)ت: والشيخ األلباين ،(هـ911السيوطي )ت: ، و (هـ902

 
 [ضعف احلديث مبجموع طرقه كلهامن ]
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على  معتمدا  (1).ابن اجلوزي رمحه هللاإال  ا  لم أحدفوأما من ضعف احلديث جبمع طرقه  -
وسيأيت توجيه كالم اإلمام  "ال يصح يف هذا احلديث شيء":أحد قويل اإلمام أمحد 

 .أمحد
 

سيأيت  فجماعة من أهل العلم ،وصحح بعضها أو حسنها ،وأما من ضعف بعض طرقه -
 .، يف مواضعهابلتفصيلالكالم عليهم 

 
 إىل أقسام منها : مع ذكر أقواهلم، وتطبيقاهتم  الذين صححوه العلماء توقد قسم

 

 :[أو حسنه، من صرح منهم بثبوته وصحته]
 

من طريق (2)" سننه"(، فقد أخرجه أبو داود يف هـ275اإلمام أبو داود السجستاين )ت:  - 1
بن أيب ثنا محاد بن سلمة قال: أخربان علي بن احلكم عن عطاء قال:  شيخه موسى بن إمساعيل

 رابح عن أيب هريرة به.
 .أبو داود وسكت عنه، ووثق مجيع رجاله اوهذا الطريق صححه

وموسى بن (3)،فشيخ أيب داود، وأبو داود ال يروي إال عن ثقة عنده موسى بن إامساعيلأما 
 إمساعيل ثقة ثبت حافظ مشهور.

غري كتاب قيس بن  ،: مل يكن حلماد بن سلمة كتابفيه  قال أبو داودف،محاد بن سلمةوأما 
 (4)سعد يعين كان حيفظ علمه.

 (5)أروى الناس عنه محاد بن سلمة. ،وقال أبو داود يف ترمجة علي بن احلكم: علي بن احلكم ثقة

                                                           

 . (97/ 1)قاله يف العلل املتناهية  (1)
 .(3658/ح 499/ 5)السنن  (2)
 ".طبقات من ال حيدث إالّ عن الثقات، وقد مجعت أقوال أهل العلم يف ذلك يف كتايب "نظر ترمجة اإلمام أبو داودأ (3)
 (.15/ 3هتذيب التهذيب ) (4)
 .(414/ 20) "الرجال أمساء يف الكمال هتذيب" (5)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     8الصفحة 

 فقد قال أبو داود: ثقة. ،بن احلكم يعلوأما 
وإمامة عطاء ال خيفى حاله  أحاديث،عند أيب داود، فقد أخرج له  ،عطاء بن أيب رابحوأما 

 وثقته على مثل أيب داود فقد نقل يف سؤاالته فتاوى كثرية عن عطاء.
 للحديث من أيب داود جلميع رجال إسناده. اً فهذا ومع سكوته عنه، تصحيح

. حديث حسنحديث أيب هريرة  :(6)ننه"(، قال يف "س  هـ279يسى الرتمذي )ت: أبو عِ  - 2
عن علي بن احلكم، عن عطاء بن أيب رابح، عن أيب هريرة. وقال:  من طريق عمارة بن زاذان،

 ويف الباب عن جابر، وعبد هللا بن عمرو.
 
يب سنن أيب كما يف "هتذ  "صحيحه"(، أخرجه يف هـ311د ْبن ِإْسَحاق بن خزمية )ت: حم َم   - 3

حدثنا حفص بن عمرو  :، قال ابن القيم رمحه هللا: ورواه ابن خزميةداود وإيضاح مشكالته"
حدثنا ابن عون عن حممد بن سريين عن أيب هريرة  :حدثنا إمساعيل بن إبراهيم الكرابيسي :الرابيل
 (7).وهؤالء كلهم ثقات :، قال ابن القيممرفوعا  

 

: وهذا احلديث رواه عمار بن  "الضعفاء"(، قال يف هـ322وحممد بن عمرو العقيلي )ت:  - 4
زاذان الصيدالين ، عن علي بن احلكم ، عن عطاء ، عن أيب هريرة ، عن النيب صلى هللا عليه 

 (8).إبسناد صاحلوسلم حنوه 
 
(، أخرجه يف "صحيحه"من طريق محاد بن سلمة عن على بن هـ354حممد بن حبان )ت:  - 5

 (9)هريرة، مرفوعا .احلكم البناين عن عطاء بن أيب رابح عن أيب 
عبد هللا بن وهب عن عبد هللا بن عياش بن عباس عن من طريق وأخرجه أيضا  يف "صحيحه" 

 (10)أبيه عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا بن عمرو به.
                                                           

 (.2649/ ح 326/ 4) "سنن الرتمذي" (6)
 .(221/ 2أيب داود وإيضاح مشكالته" )هتذيب سنن " (7)
 .(74/ 1)" الضعفاء للعقيلي" (8)
 .(95/ ح 297/ 1) "صحيح ابن حبان" (9)
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(، أخرجه يف "املستدرك على الصحيحني" من طريق هـ405أبو عبد هللا احلاكم )ت:  - 6

القاسم بن حممد بن محاد، ثنا أمحد بن عبد هللا بن يونس، حدثين حممد بن ثور، ثنا ابن جريج، 
قال: جاء األعمش إىل عطاء فسأله عن حديث فحدثه، فقلنا له حتدث هذا وهو عراقي؟ قال: 

من سئل عن علم فكتمه »يه وسلم، قال: ألين مسعت أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا عل
 «. جيء به يوم القيامة وقد أجلم بلجام من انر

 وهذا اإلسناد صحيح: هذا حديث تداوله الناس أبسانيد كثرية جتمع ويذاكر هبا، احلاكم  وقال
 (11)على شرط الشيخني ومل خيرجاه.

أخربين عبد هللا بن وأخرجه يف "املستدرك على الصحيحني" من طريق عبد هللا بن وهب،  -
عياش، عن أبيه، عن أيب عبد الرمحن احلبلي، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، أن رسول هللا 

هذا »وقال: « من كتم علما أجلمه هللا يوم القيامة بلجام من انر»صلى هللا عليه وسلم، قال: 
عن مجاعة من من حديث املصريني على شرط الشيخني وليس له علة، ويف الباب  إسناد صحيح

 (12)«.الصحابة غري أيب هريرة رضي هللا عنهم
 
: ذكر النوع الثالث والعشرين من علم احلديث هذا النوع من يف "معرفة علوم احلديث" وقال -

واملشهور من احلديث غري هذا العلم معرفة املشهور من األحاديث املروية عن رسول هللا، 
طلب العلم فريضة على كل »، من ذلك قوله: الصحيحديث مشهور  م رخر  يف الصحيح، فرحب

 (13)«.من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من انر»، .. ، ومنه «مسلم
 

                                                                                                                                                                              

 .(96/ ح 298/ 1) "صحيح ابن حبان" (10)
 .(344/ ح 181/ 1) "املستدرك على الصحيحني" (11)
 .(346/ ح 182/ 1) "املستدرك على الصحيحني" (12)
 .(210/ 1) "معرفة علوم احلديث" (13)
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ولياء وطبقات (، قال يف "حلية األهـ430هللا أبو نعيم األصبهاين )ت: وأمحد بن عبد  - 7
: هذا حديث غريب من حديث حممد بن واسع عن أنس، مل نكتبه إال من هذا الوجه، األصفياء"

 (14)هذا احلديث أبسانيد ذوات عدد. وقد ثبت عن النيب 
 

 :من طريق محاد قال(15)(، أخرجه البيهقي يف "شعب اإلميان" هـ458ي )ت: البيهق - 8
عنه البيهقي وسكوته تصحيح، وسكت أخربان علي بن احلكم عن عطاء عن أيب هريرة مرفوعا . 

 (16)أو حتسني له.
من طريق مساك بن حرب، عن عطاء بن أيب (17)وأخرجه يف "املدخل إىل السنن الكربى"  -

 رابح، عن أيب هريرة، به، وسكت عنه البيهقي.
من طريق ابن وهب، أخربين عبد هللا بن عياش، (18)وأخرجه يف "املدخل إىل السنن الكربى"  -

 أيب عبد الرمحن احلبلي، عن عبد هللا بن عمرو.عن أبيه، عن 
وأخرجه يف "شعب اإلميان" من طريق القاسم بن حممد بن محاد حدثنا أمحد بن عبد هللا بن  -

يونس، حدثين حممد بن ثور، حدثنا ابن جريج، قال: جاء األعمش إىل عطاء فسأله عن حديثه 
 صلى هللا عت أاب هريرة حيدث، عن النيبفحدثه، فقلنا له: خترب هذا وهو عراقي؟ قال: ألين مس

من سئل عن علم فكتمه جيء به يوم القيامة وقد أجلم بلجام من ) عليه وسلم أنه قال:
 (19).(انر

 
                                                           

 .(354/ 2) "حلية األولياء" (14)
 .(1743/ 275/ 2) طشعب اإلميان" (15)
من االكتفاء على حنو ما شرطته يف مصنفايت،  .(: ..2/ ص  1)ج :  "كتابه دالئل النبوة"قال البيهقي يف  (16)

من السقيم، واالجتزاء ابملعروف من الغريب، إال فيما ال يتضح املراد من الصحيح أو املعروف دونه فأورده،  ابلصحيح
واالعتماد على مجلة ما تقدمه من الصحيح أو املعروف عند أهل املغازي والتواريخ. وابهلل التوفيق، وهو حسيب يف أموري، 

 ونعم الوكيل.
 .(574/ ح 346: )ص "املدخل إىل السنن الكربى" (17)
 .(575/ ح 347)ص:  "املدخل إىل السنن الكربى" (18)
 .(1613/ ح 253/ 3) "شعب اإلميان" (19)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     11الصفحة 

(، قال يف "مسألة االحتجاج ابلشافعي": ولوال ما أخذ هـ463واخلطيب البغدادي )ت:  - 9
هللا تعاىل على العلماء فيما يعلمونه ليبيننه للناس وال يكتمونه لكان أوىل األشياء اإلعراض عن 
اعرتاض اجلهال والسكوت عن جواهبم فيما اجرتأوا عليه من النطق ابحملال وتركهم على جهلهم 

مث ما ل لكن وعيد هللا يف القرآن منع العلماء من الكتمان يعمهون بتحريهم يف الباطل والضال
الذي أخربان  سلم من التغليظ يف اخلربصطفى سيد البشر صلى هللا عليه و صح واشتهر عن امل

به أبو نعيم امحد بن عبد هللا احلافظ أبصبهان ثنا حبيب بن احلسن القزاز ثنا عبد هللا بن أيوب 
ر ثنا محاد عن علي بن احلكم عن عطاء عن أيب هريرة رضي هللا عنه يعين اجلزار ثنا أبو نصر التما

من كتم علما علمه هللا أجلمه هللا تعاىل بلجام من  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :قال
 (20)انر.

 

َوَرَواه  اْبن وهب: : ، قال(هـ507املعروف اببن القيسراين )ت:  حممد بن طاهر املقدسي،و – 10
بن َعي اش، َعن أَبِيه، َعن عبد الر مْحَن احلبلي، َعن عبد هللا بن َعْمرو. مل، َوَهَذا ِإْسَناد  َعن عبد هللا

 (21)مصري، َورَِجاله ثَِقات، َوه َو من َأجود الطّرق ِإىَل َهَذا احلَِديث.
 

من طريق مساك  "شرح السنة"(، قال يف هـ516ن مسعود البغوي )ت: وأبو حممد احلسني ب-11
 (22).هذا حديث حسنبن حرب، عن عطاء بن أيب رابح، عن أيب هريرة رضي هللا عنهم، قال: 

من طريق أيب داود، (23)(، أخرجه يف األحكام الوسطىهـ581وعبد احلق اإلشبيلي )ت:  - 12
 (24)وسكت عنه وقد اشرتط أنه ما يسكت عنه فهو صحيح عنده. ،عن أيب هريرة

 

                                                           

 .(24)ص:  "مسألة االحتجاج ابلشافعي" (20)
  .(5543ح/ 2388/ 4) "احلفاظ ذخرية" (21)
 .(217/ 1) "شرح السنة" (22)
 . (95/ 1) "األحكام الوسطى" (23)
وإن  م تكن فيه علة كان سكويت عنه دلياًل على : (66/ 1) "الوسطى األحكام"يف عبد احلق اإلشبيلي قال  (24)

 .صحته



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     12الصفحة 

الوهم واإليهام يف كتاب (، قال يف "بيان هـ628احلسن ابن القطان الفاسي )ت: وأبو  - 13
: وسكت عنه )يعين: عبد احلق اإلشبيلي(، وقد بينا علته يف ابب األحاديث اليت األحكام"

 .وله إسناد أحسن من ذاكسكت عنها مصححا هلا. 
نا حممد بن أيب السري قال قاسم ابن أصبغ: حدثنا حممد بن اهليثم أبو األحوص، قال: حدث

العسقالين، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن عطاء، عن أيب هريرة رفعه قال: " من سئل 
 عن علم فكتمه، أجلمه هللا بلجام من انر يوم القيامة ".

، وابن أيب السري حممد بن املتوكل ثقة حافظ، ولكثرة حمفوظه أحصيت عليه هؤالء كلهم ثقات
ا كبري الوهم، وإاما هي معايب عدت على نبيل، وسقطات أحصيت على فاضل، أوهام، مل يعد هب

وحممد بن اهليثم أبو األحوص البغدادي املعروف ابلقنطري، وبه يلقب، سكن عكربة، وكان 
 قاضي أهلها وفيها تويف يروي عن مجاعة.

 (25)وروت عنه مجاعة كبرية، منهم قاسم بن أصبغ، قال فيه الدارقطين: ثقة حافظ.
 

رواه : عن أيب هريرة رضي هللا عنه(، قال يف "الرتغيب والرتهيب" هـ656واملنذري )ت:  - 14
والبيهقي ورواه احلاكم بنحوه  وابن حبان يف صحيحهأبو داود والرتمذي وحسنه وابن ماجه 

 (26).صحيح على شرط الشيخني و م رخرجاه:وقال
 

: رواه  أَبو داود والرتمذي، َوقاَل: "رايض الصاحلني"(، قال يف هـ676والنووي )ت:  - 15
 (27).حديٌث حسنٌ 

 

اتريخ اإلسالم" : وهذا حديث علي بن احلكم البناين، " (، قال يفهـ748والذهيب )ت:  - 16
عن عطاء، عن أيب هريرة. ورواه أيضا حجاج بن أرطأة، عن عطاء، وأقوى من ذلك رواية إبراهيم 

 (28)أيب هريرة مرفوعا. بن طهمان، عن مساك بن حرب، عن عطاء، عن
                                                           

 .(2428/ س 218/ 5)" بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام" (25)
 .(198/ ح 70/ 1) "الرتغيب والرتهيب" (26)
 .(1390/ ح391)ص:  "رايض الصاحلني" (27)
 .(341/ 4)للذهيب  "اتريخ اإلسالم" (28)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     13الصفحة 

 (29)، رواه عطاء عن أيب هريرة.إسناده صحيح: وقال يف كتابه "الكبائر" -
(: وقال عبد هللا بن عياش القتباين، عن أبيه، عن أيب عبد الرمحن احلبلي، 226وقال أيضا  ) -

عن عبد هللا بن عمرو، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )من كتم علما  أجلمه هللا يوم 
 قال احلاكم: على شرطهما، وال أعلم له علة.القيامة بلجاٍم من انر( 

 

(، يف كتابه "هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته" هـ751جلوزية )ت: وابن القيم ا - 17
حدثنا حفص بن  وهلذا صححه مجاعة منهم ابن حبان وغريه ورواه ابن خزمية(: 221/ 2)

عمرو الرابيل حدثنا إمساعيل بن إبراهيم الكرابيسي حدثنا ابن عون عن حممد بن سريين عن أيب 
 .وهؤالء كلهم ثقاتهريرة مرفوعا 

ورواه ابن ماجه عن حممد بن عبد هللا األنصاري عن إمساعيل بن إبراهيم به. ومن أجودها أيضا 
حديث عبد هللا بن عمرو ، رواه اجلماعة عن ابن وهب اإلمام عن عبد هللا بن عباس عن أبيه 

 .إسناد صحيحعن أيب عبد الرمحن عن عبد هللا بن عمرو يرفعه وهذا 
ما رواه ابن ماجه حدثنا احلسن عن أيب السري العسقالين حدثنا  وحديث جابر أجود طرقه...

قال رسول هللا صلى  :خالد بن متيم عن عبد هللا بن السري عن حممد بن املنكدر عن جابر قال
يثا فقد كتم ما أنزل هللا عز أذا لعن آخر هذه األمة أوهلا ، فمن كتم حد:)هللا عليه وسلم 

 (30).وهؤالء ثقات(.وجل
 

فقد ورد يف احلديث املروي من طرق (، قال يف كتابه "التفسري": هـ774وابن كثري )ت:  - 18
«. من سئل عن علم فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من انر»، أنه قال: عن النيب  متعددة

(31) 

                                                           

 .(225/ ح 283)ص: للذهيب  "الكبائر" (29)
 . وضعف طرقا  سيأيت الكالم عنها.(221/ 2)البن القيم  "هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته" (30)
 (.159/ 2)البن كثري  "تفسري القران" (31)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     14الصفحة 

ِم ِإىَل َعِليِّ ْبِن َحْرٍب وقال يف "طبقات الشافعيني" - ، ثنا َعْبد  اَّللِ  ْبن  : َواِبإِلْسَناِد اْلم تَـَقد  الط اِئيِّ
رَْيٍ، ثنا ع َمارَة  ْبن  زَاَذاَن، َعْن َعِليِّ ْبِن احلََْكِم، َعْن َعطَاٍء، َعْن َأيب ه َريـَْرَة، َرِضَي اَّلل   َعْنه   ، َأن  ام 

، َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل:   «.ْعَلم ه ، َفَكَتَمه  أ جلَِْم بِِلَجاٍم ِمْن اَنرٍ َمْن س ِئَل َعْن ِعْلٍم يَـ »َرس وَل اَّللِ 
، رواه أبو داود يف كتاب العلم عن موسى بن إمساعيل هذا حديث حسن من هذا الوجه

 التبوذكي، عن محاد بن سلمة، عن علي بن احلكم به،
وقال الرتمذي: هذا حديث ورواه الرتمذي وابن ماجه من حديث عمارة بن زاذان الصيدالين، 

 (32)قلت: ورواه من وجوه أخر متعددة، وهللا أعلم.. .. حسن
: قال احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي: حدثين أبو بكر بن عمري، "مسند الفاروق"وقال يف كتابه  -

ثنا أمحد بن وهب بن داود بدمشق، ثنا حممد بن الل يث، عن معمر، عن حممد بن عمرو اليماين، 
عن وهب، عن ابن عباس. وأيب متيم اجليشاين، عن عمَر، وعائشة. وابن طاوس، عن أبيه، عن 

َمن س ِئَل عن علٍم فَكَتَمه ، جاء يوَم القيامِة م َلج م ا بلَجاٍم من »ل: النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنه قا
هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي من وجوه عديدة، وهللا أعلم مث قال: «. انرٍ 

 (33). بصحَّته
. أن يعود على مجيع طرق وهللا أعلم بصحتهأن قول ابن كثري:  الفضالء أقول: فظن بعض

وطريق أيب بكر اإلمساعيلي املذكور ظاهر :"املتقدم ابن كثري قولانتبهلري هل احلديث. وال أد
 .تعدد طرقه :، مع حتسينه لطريق عمارة ، مع قوله" النكارة سندا  

 

ِْمِذّي َواْبن قال يف" ختريج أحاديث اإلحياء (،هـ806والعراقي )ت:  - 19 ": َرَواه  أَب و َداو د َوالرتِّ
ِْمِذيّ من َحِديث أيب ه َريـَْرة  َواحْلَاِكم َوَصححه  َماَجه َواْبن حَبان   (34).َحِديث حسن :قَاَل الرتِّ

 

                                                           

 .(427)ص: البن كثري  "طبقات الشافعيني" (32)
 .(904( )12/ 3)البن كثري  "مسند الفاروق" (33)
 .(4/ 17ختريج أحاديث اإلحياء = املغين عن محل األسفار" )ص: " (34)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     15الصفحة 

( عن حديث ابن 163/ 1(، قال يف"جممع الزوائد ومنبع الفوائد" )هـ807واهليثمي )ت:  - 20
ورجال أيب يعلى (: رواه أبو يعلى والطرباين يف الكبري ابختصار قوله: يف القرآن، 741عباس )
 (35)الصحيح.رجال 

ورجاله قال: رواه الطرباين يف الكبري واألوسط،  وقال عن حديث عبد هللا بن عمرو -
 (36)موثقون.

 

العشرة" (، قال يف "إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد هـ840: والبوصريي الشافعي )ت - 21
يف الكبري  ، روى الطرباينرواته ثقات حمتج هبم يف الصحيحقلت:  :عن ابن عباس من حديث

 (37)واألوسط منه الشطر األول فقط.
 

(، قال يف كتابه "القول املسدد يف الذب عن مسند هـ852وابن حجر العسقالين )ت:  - 22
أمحد" : َوَلو اْحتج مبَا أخرجه أَب و َداو د من َحِديث أيب ه َريـَْرة أَْيضا َعن الن يب َصل ى اَّلل   َعَلْيِه َوَسل َم 

 م يكن يف ِِنَايَة واحْلَِديث َوِإن قَاَل: )من س ِئَل علما فكتمه أجْلمه  هللا بلجام من اَنر( َلَكاَن أوىل 
حَّة لكنه َصاحل للحجة  (38).الصِّ

 

أمحد، وأبو داود، وابن  :(، قال يف كتابه "املقاصد احلسنة هـ902والسخاوي )ت:  - 23
، والبيهقي، من حديث أيب هريرة به واحلاكم وصححه، والرتمذي وحسنهماجه، وأبو يعلى، 

وعند ابن ماجه عن أنس وأيب سعيد، وعند  مرفوعا، وهو عند احلاكم أيضا وغريه عن ابن عمرو،
 (39)الطرباين من حديث ابن عباس وابن عمر وابن مسعود.

 

                                                           

 .(741( )163/ 1) "جممع الزوائد ومنبع الفوائد" (35)
 .(743) (163/ 1) "جممع الزوائد ومنبع الفوائد" (36)
 .(391/ ح 255/ 1) "إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة" (37)
 .(10املسدد يف الذب عن مسند أمحد" )ص: القول " (38)
 .(1135/ ح 651)ص:  "املقاصد احلسنة" (39)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     16الصفحة 

وابن حبان واحلاكم : أبو داود والرتمذي وابن ماجه " املقاصد احلسنة"وقال أيضا  يف  -
 ،وقال الرتمذي: إنه حسن صحيحمن حديث أيب هريرة،  وصححاه

منها ابن اجلوزي يف العلل املتناهية، ويف الباب عن أنس وجابر قلت: وله طرق كثرية أورد الكثري 
وطلق بن علي وعائشة وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وعمرو بن عبسة أوردها 
الزيلعي يف آل عمران من خترجيه، ويشمل الوعيد حبس الكتب عمن يطلبها لالنتفاع هبا، ال 

أعظم أسباب املنع، وكون املالك ال يهتدي للمراجعة سيما مع عدم التعدد لنسخها، الذي هو 
 (40)منها، واالبتالء هبذا كثري.

 

: وكذا اجتنب منع عارية اجلزء أو الكتاب املسموع "فتح املغيث بشرح ألفية احلديث"وقال يف  -
لقوله صلى للقراءة فيه أو السماع والكتابة منه، ال سيما حيث مل تتعدد نسخه ; فإهنا تتأكد; 

 (41).، فهو شامل هلذا«م علما يعلمه أجلم بلجام من انرمن كت» عليه وسلم: هللا
 

: أبو داود املنتثرة يف األحاديث املشتهرة" "الدرر يف قال (هـ911والسيوطي )ت:  - 24
من حديث أيب هريرة، واحلاكم من حديث  واحلاكم، وصححه، وابن ماجه والرتمذي وحسنه
ماجه من حديث أنس وأيب سعيد اخلدري بسند ضعيف. ، وابن وصححهعبد هللا بن عمر 

 (42)قلت: والطرباين من حديث ابن عمر وابن مسعود وابن عباس انتهى.
 

َعن اْبن  ِبَسَند َصِحيحواخرج أَب و يعلى َوالط بَـرَاينّ : ور يف التفسري ابملأثور"وقال يف "الدر املنث -
َعب اس قَاَل: قَاَل َرس ول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم: من سئل َعن علم فكتمه َجاَء يـَْوم اْلِقَياَمة 

 (43)م لجم ا بلجام من اَنر. َوأخرج الط بَـرَاينّ من َحِديث اْبن عمر َواْبن َعْمرو مثله.
 

                                                           

 .(1168 ح/665)ص:  "املقاصد احلسنة" (40)
 .(293/ 3) "فتح املغيث بشرح ألفية احلديث" (41)
 .(390/ 184)ص:  "الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة" (42)
 .(392/ 1)الدر املنثور يف التفسري ابملأثور" " (43)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     17الصفحة 

/ 1" )الصغري وزايدتهصحيح اجلامع يف " ه(. صححهـ1420والشيخ األلباين )ت:  - 25
 (.2714/ ح 527

 

 وخالصة أحكامهم على األسانيد سيأيت عند كل طريق ذكر أقواهلم.  
 

 :[من صححه ضمناً ]
 

ما تصحيح عطاء بن أيب رابح للحديث فقد أخرج أ(، و هـ114عطاء بن أيب رابح )ت:  - 26
شعب "يف  -من طريق احلاكم -والبيهقي(44)"املستدرك على الصحيحني"احلاكم يف 

عن القاسم بن حممد بن محاد الدالل، قال: ثنا أمحد بن عبد هللا بن يونس، حدثين (45)"اإلميان
حممد بن ثور، ثنا ابن جريج، قال: جاء األعمش إىل عطاء فسأله عن حديث فحدثه، فقلنا له: 

من سئل عن »قال: ، حتدث هذا وهو عراقي؟ قال: ألين مسعت أاب هريرة حيدث عن النيب 
"قال احلاكم: هذا حديث تداوله «. علم فكتمه جيء به يوم القيامة وقد أجلم بلجام من انر

 الناس أبسانيد كثرية جتمع ويذاكر هبا، وهذا اإلسناد صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.
أقول: وإسناده حسن أو صحيح فإن رجاله كلهم ثقات، إال القاسم بن حممد، فهو إما ثقة أو 

وحده ووثقه  (46)صدوق، وأقل أحواله أنه حسن احلديث مقبول الراوية، فقد ضعفه الدارقطين 
وأخرج له أبو نعيم  (49)إبخراجه له يف "شعب اإلميان"، والبيهقي  (48)،واخلليلي (47)،احلاكم

                                                           

 .(344/ ح 181/ 1) "املستدرك على الصحيحني" (44)
 .(1613/ ح 253/ 3) "شعب اإلميان" (45)
 ( قال: َضعِيف.160/ ت 132للدارقطين )ص:  "سؤاالت احلاكم" (46)
(، ومع أن انقل التضعيف عن الدارقطين هو احلاكم، ومل أيخذ 344/ ح 181/ 1) "املستدرك على الصحيحني" (47)

 بقول شيخه.
 (.884/ 3) "اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث"قال اخلليلي: اْلَقاِسم  ْبن  حم َم ٍد، َوه َو ثَِقٌة.  (48)
 (.1613/ ح 253/ 3) "شعب اإلميان" (49)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     18الصفحة 

وذكره ابن عدي يف الكامل  (51)،وذكره ابن حبان يف الثقات(50)،مستخرج صحيح مسلميف 
 (52).ومل يذكره ضمن الرتاجم ومل يضعفه

 فكل هذه التوثيقات مع تضعيف الدارقطين اجململ فإنه ال ينزل عن درجة القبول وحسن حديثه.
 عطاء.وفيه مساع عطاء من أيب هريرة رضي هللا عنه، ومساع ابن جريج من 

 

على إسناد:  معاذ العنربي(، وأما حكم معاذ بن هـ196ومعاذ بن معاذ العنربي )ت:  - 27
 عبد هللا بن عون عن حممد بن سريين عن أيب هريرة مرفوعا .

( وابن املقرئ يف 58( أول اجمللس الرابع )120فقد أخرج ابن مسعون الواعظ يف أماليه )ص: 
(عن أيب عمر 1363 - 238/ ح 202/ 1واملخلصيات )(، 228/ ح  98معجمه )ص: 

حفص بن عمرو الرابيل، قال: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم الكرابيسي، عن عبد هللا بن عون، عن 
من »حممد بن سريين، عن أيب هريرة، رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 «.لجام من انرسئل عن علم فكتمه، جاء يوم القيامة ملجما ب
قال أبو عمر حفص بن عمرو الرابيل: سئل عن هذا احلديث معاذ بن معاذ القاضي، فلم يعرفه 

 من حديث ابن عون فقال: من حدث به؟ فقالوا: إمساعيل الكرابيسي، فقال: ثقة.
من معاذ العنربي للحديث بتوثيق إامساعيل وابقي رجال اإلسناد هم من ضمن فهذا تصحيح 

 املشهورين.
إال أبن حيكم على ابقي الرجال وهم: )عبد هللا بن عون، عن حممد بن  إماما   حيصحبت أجزمال و 

 سريين( إال أهنم من األئمة املشهورين جدا  ال خيفى أمرهم على مثل معاذ العنربي.
 

(، قصة البخاري مع أمري خبارى األمري: خالد بن أمحد هـ256وأما اإلمام البخاري )ت:  - 28
 أوردها( ومن طريقه 96/ 52بعد عودته إىل خبارى، أخرجها ابن عساكر يف " اتريخ دمشق" )

                                                           

( ضمن أسانيد أحاديث ضعفها ومل يذكر القاسم 33/ ح 48/ 1أليب نعيم ) "املسند املستخرج على صحيح مسلم" (50)
 بشيء.

 (.14953/ ت 19/ 9البن حبان ) "الثقات" (51)
 (.357/ 3(، )155/ 3) "الكامل يف ضعفاء الرجال" (52)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     19الصفحة 

: الذهيب ن أنكر قصة ال تصح مث قالأبعد قال ( 464/ 12الذهيب يف "سري أعالم النبالء" )
ها. قال غنجار يف " اترخيه ": مسعت أاب هذه حكاية شاذة منقطعة، والصحيح ما أييت خالف

عمرو أمحد بن حممد املقرئ، مسعت بكر بن منري بن خليد بن عسكر يقول: بعث االمري خالد 
التاريخ " أن امحل إيل كتاب " اجلامع " و  ابن أمحد الذهلي وايل خبارى إىل حممد بن إمساعيل

 مسع منك. وغريمها ال
منه حاجة،  يءأبواب الناس، فإن كانت لك إىل ش وال أمحله إىلفقال لرسوله: أان ال أذل العلم، 

 فاحضر يف مسجدي، أو يف داري.
وإن مل يعجبك هذا فإنك سلطان، فامنعين من اجمللس، ليكون يل عذر عند هللا يوم القيامة، 

ال أكتم العلم، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: " من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام ألين
 " فكان سبب الوحشة بينهما هذا. انتهى. انرمن 

 وجزم البخاري بنسبته إىل النيب صلى هللا عليه وسلم دليل صحته عنده.
 

(، قال أمحد بن حممد بن االزهر: مسعت هـ280- 271ن بن سعيد الدارمي )ت: وعثما - 29
يزيد بن  عثمان بن سعيد الدارمي يقول: أاتين حممد بن احلسني السجزي، وكان قد كتب عن

هارون، وجعفر بن عون، فقال: اي أاب سعيد! إهنم جييؤوين، فيسألوين أن أحدثهم، وأان أخشى أن 
 ال يسعين ردهم.

ن علم، فكتمه، أجلم بلجام من من سئل ع)صلى هللا عليه وسلم:  -قلت: ومل؟ قال: لقول النيب 
 .(انر

 ن علم يعلمه، وأنت ال تعلمه.من سئل ع: )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: إاما قال
 "سري أعالم النبالء"ذكره الذهيب يف و (. 365/ 38) "اتريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر يف 

(13 /322.) 
 .فجزم الدارمي بنسبة احلديث إىل النيب صلى هللا عليه وسلم دليل ثبوته عنده

 



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     20الصفحة 

فأوجب على من يسأل عن :"معامل السننقال يف "(،هـ388ب و س َلْيَمان اخلطّايب )ت: وأَ  - 30
من سئل عن علم فكتمه أجلم بلجام  علم أن جييب عنه وأن يبني وال يكتم، وقال رسول هللا 

 (53)من انر.
وهذا يف العلم الذي يلزمه تعليمه إايه ويتعني عليه فرضه كمن رأى كافرا  يريد أيضا  :  قالو -

اإلسالم يقول علموين ما اإلسالم وما الدين. وكمن يرى رجال  حديث العهد ابإلسالم ال حيسن 
الصالة وقد حضر وقتها يقول علموين كيف أصلي. وكمن جاء مستفتيا  يف حالل أو حرام يقول 

فإنه يلزم يف مثل هذه األمور أن ال مينعوا اجلواب عما سألوا عنه من العلم، فمن  رشدوينأفتوين و أ
فعل ذلك آمثا  مستحقا  للوعيد والعقوبة وليس كذلك األمر يف نوافل العلم اليت ال ضرورة ابلناس 

 (54)إىل معرفتها.
 

/ 2(، قال يف "اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم )هـ456وابن حزم الظاهري )ت:  - 31
وقد افرتض هللا تعاىل التبليغ على كل عا م وقد قال عليه السالم خمربًا إن من كتم (: 122

 .علما عنده فسئل عنه أجلم يوم القيام بلجام من انر
 

من طرقه كلها وجزم بنسبته  "بيان العلم وفضله"(، أخرجه يف هـ463وابن عبد الرب )ت:  - 32
: وملا أخذه هللا تعاىل على املسئول العامل مبا سئل يف مقدمته  قال.فإىل النيب صلى هللا عليه وسلم

عنه من بيان ما طلب منه، وترك الكتمان ملا علمه، قال هللا تعاىل: )وإذ أخذ هللا ميثاق الذين 

                                                           

 .(263/ 3للخطايب ) "معامل السنن" (53)
مث اعلموا أن احلديث عند أهله :  (6/ 1معامل السنن )يف مقدمة خلطايب اوقال . (185/ 4للخطايب ) "معامل السنن" (54)

فأما على ثالثة أقسام حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم. فالصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته ... 
 وكتاب أيب داود خلي منها بريء منالسقيم منه فعلى طبقات شرها املوضوع، مث املقلوب أعين ما قلب إسناده، مث اجملهول، 

مجلة وجوهها فإن وقع فيه شيء من بعض أقسامها لضرب من احلاجة تدعوه إىل ذكره فإنه ال أيلو أن يبني أمره ويذكر 
 .علته ورخر  من عهدته

 جتمع الناس على تركه.أ وحكي لنا، َعن أيب داود أنه قال ما ذكرت يف كتايب حديثا  



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     21الصفحة 

من سئل عن علم فكتمه »هللا عليه وسلم:  وقال صلى(أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه
 (55)«.جاء يوم القيامة ملجما بلجام من انر

 دليل قبوله عنده.  ةمع ذكره له من طرق متعددجزمه بنسبته إىل النيب ف
 

 : [من يصحح احلديث على شرطه بتوثيق رجال إسناده، و م أييت عنه ما يضعف به]
إن : (56)إيب داود يف سننه، مع قول الدارقطين ، فقد وثق رجال إسناد خمرجالدارقطين -33

 (57).حمفوظإسناد حديث علي بن احلكم عن عطاء عن أيب هريرة 
 من طريق شيخه موسى بن إمساعيل(58)" سننه"أخرجه أبو داود يف  كماوإسناد حديث أيب داود  

 هريرة به.قال: ثنا محاد بن سلمة قال: أخربان علي بن احلكم عن عطاء بن أيب رابح عن أيب 
ضمن طرق حديث مث قال:  (59)،ذكره الدارقطين يف" السنن"فقد املنقري إامساعيلموسى بن أما 

 هذه أسانيد صحاح.
اَرق ْطيِنّ: محاد بن سلمة أثبت الناس يف حديث اثبت.ف، محاد بن سلمةأما     (60)قال الد 

اَرق ْطيِنّ: ف علي بن احلكم وأما  (61)ثقة، جيمع حديثه.قال الد 
اَرق ْطيِنّ  فقد صحح لهعطاء بن أيب رابح، وأما   (62).عدة مواضع يف سننه الد 

 

                                                           

 (.2/ 1) "جامع بيان العلم وفضله" (55)
 .(1872/ س 67/ 10) "الدارقطينعلل " (56)
حىت ال يقال : إن الدارقطين قد ال يكون عاملا  حبال اخلالف يف إعالل احلديث إبنقطاع بني عطاء وأيب هريرة وبني  (57)

 علي بن احلكم وعطاء.
 .(3658/ح 499/ 5) "السنن" (58)
 .(103ح  - 102/ ح 62/ ص 1) "الدارقطينسنن " (59)
 .(2369/ س27/ 12) "الدارقطين علل" (60)
 .، وأنظر من قال فيهم الدارقطين: ثقة جيمع حديثه(412) "احلاكم للدراقطين"سؤاالت  (61)
 .(2381 -2379 -2378 -2377 -2348 -2346 -2343 -2298/ ح 163/ 3) "الدارقطين سنن"  (62)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     22الصفحة 

من يضعف احلديث على شرطه بتضعيف رجال إسناده، و م أييت عنه ما يصحح به احلديث ]
] : 

 وبعد البحث  م أجد من ضعفه بتضعيف رجال إسناده، و م أييت عنه ما يصحح به احلديث
فقد ذكرهتم عند كل حديث يف  من وجه أخر، أما من ضعف بعض الطرق وصحح بعضها

 أخره إن وجد.
 
 : [طرق احلديث]

 وروى احلديث من الصحابة مجاعة منهم : 
 .أنس بن مالك -1
 .جابر بن عبد هللاو   -2
 .طلق بن عليو   -3
 .عبد هللا بن عباسو   -4
 .عبد هللا بن عمر بن اخلطابو   -5
 .العاصعبد هللا بن عمرو بن و   -6
 .عبد هللا بن مسعودو   -7
 .عمرو بن عبسةو   -8
 .سعيد اخلدري وأبو   -9

 .هريرة وأبو   -10
 .رضي هللا عنهم مجيعا   بنت الصديق عائشةو  -11

ما  العتبار به فأختصر الكالم عنه، و ستشهاد وااال، ال ي قبل مثله يف إسناده ضعيف جدا  وما كان 
 فيه أقوال النقاد.كان صاحلا  لالحتجاج أو لالستشهاد به بينته وفصلت 

 

 [طرق احلديثالكالم اجململ عن ]
 .حديث أيب هريرة رضي هللا عنه األحاديثفأقوى هذه  (1)حـ 
 ، فإسناده حسن .عبد هللا بن عمرو بن العاصمث حديث  (2)حـ 



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     23الصفحة 

 أما ابقي الطرق فضعيفة جدًا.
طريق لالعتبار به ال يصلح منها ، ضعيفة جدا  فكل طرقه أما حديث عبد هللا بن عباس  (3)حـ 

 ، وال يستشهد به.
، ال يصلح منها طريق لالعتبار به ، ضعيفة جدا  فكل طرقه وأما حديث أنس بن مالك  (4)حـ 

 وال يستشهد به.
، ال يصلح منها طريق لالعتبار به ضعيفة جدا  فكل طرقه  جابر بن عبد هللاوأما حديث  (5)حـ 

 ، وال يستشهد به.
، ال يصلح لالعتبار به ، وال يستشهد ضعيفة جدا  فإسناده وأما حديث طلق بن علي،  (6حـ )

 به.
، ال يصلح منها طريق ضعيفة جدا  فأسانده ، بد هللا بن عمر بن اخلطابوأما حديث ع (7)حـ 

 لالعتبار به ، وال يستشهد به.
منها طريق لالعتبار ، ال يصلح ضعيفة جدا  فأسانده  ،عبد هللا بن مسعودحديث وأما  (8)حـ 

 به ، وال يستشهد به.
، ال يصلح منها طريق لالعتبار به، ضعيفة جدا  نده اسإف،عمرو بن عبسةوأما حديث  (9)حـ 

 وال يستشهد به.
، ال يصلح منها طريق لالعتبار ضعيفة جدا  فأسانده ،وأما حديث أيب سعيد اخلدري (10)حـ 

 به ، وال يستشهد به.
 ال يصلح لالعتبار به ، وال يستشهد به.، ضعيفة جدا  فإسناده  عائشةوأما حديث  (11)حـ 

 

 [ دراسة أسانيد طرق األحاديث ] 
 

 [ احلديث األول] 
 منهم :عنه مجاعة أيب هريرة فرواه  حديثأما 
 .)غري منسب( إامساعيل (1 -1)حـ 
 .صاحل ذكوان السمان ووأب (2 -1)حـ 



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     24الصفحة 

 .عطاء بن أيب رابحو  (3 -1)حـ 
 .وسعيد بن املسيب (4 -1)حـ 
 .وسعيد املقربي (5 -1)حـ 
 .حممد بن سريينو  (6 -1)حـ 
 .عن رجل غري منسوب (7 -1)حـ 

 

 حممد بن سريين.فأقوى هذه الطرق طريق عطاء بن أيب رابح، مث 
 

 أما طرق عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة، فرواه عن عطاء مجاعة منهم : (1 -1)حـ 
 .أرطأةاحلجا  بن  (1 -1 -1)حـ 
 .ومعاوية بن عبد الكرمي ،والعالء بن خالد الدارمي، سعيد بن راشد (2 -1 -1)حـ 
 .سليمان بن طرخان التيمى (3 -1 -1)حـ 
 .امساك بن حرب (4 -1 -1)حـ 
 .عامر بن شراحيل الشعيب (5 -1 -1)حـ 
 .عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج (6 -1 -1)حـ 
 .عسل بن سفيان(7 -1 -1)حـ 
 .علي بن احلكم (8 -1 -1)حـ 
 .قتادة بن دعامة (9 -1 -1)حـ 
 .كثري بن شنظري(10 -1 -1)حـ 
 .ليث بن أيب سليم (11 -1 -1)حـ 
 .مالك بن دينار (12 -1 -1)حـ 
 .عن عطاء معمر بن راشد بالغاً  (13 -1 -1)حـ 

 

عن أيب وأقوى هذه الطرق رواية علي بن احلكم عن عطاء بن أيب رابح  (1 -1 -1)حـ 
 -8533/ ح 214/ 14)، و(7571/ ح 17/ 13)أمحد يف مسنده"،اإلمام ،أخرجه هريرة



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     25الصفحة 

 الرتمذيو ، (3658/ح 499/ 5) "سننه"أبو داود يف و ، (10420/ ح 264/ 16)و (8638
داود  وأب، و (261/ ح96/ 1ابن ماجه يف "سننه" )و  ،(2649/ ح 326/ 4) ه"سننيف "

/ 55/ 9) ه"مصنفيف " ابن أيب شيبة، و (2657/ ح266/ 4) ه" مسند يف" الطيالسي
، (16 -15/ ح 42/ 1) "املسند املستخرج على صحيح مسلميف "نعيم  وأبو ، (26983ح
 "املدخل إىل الصحيح"واحلاكم يف ، (432/ ح266/ 1) "مسند الشهابيف " القضاعيو 

 "اإلميانشعب "البيهقي يف ، و (95/ ح 297/ 1ابن حبان يف "صحيحه" )و (،89-88:)ص
، واخلطيب (5ح -3/ ح5/ 1جامع بيان العلم وفضله )، وابن عبد الرب يف (1743/ 275/ 2)

/ 268/ 11) ه"مسنديف "يعلى املوصلي  وأب ،  و(24مسألة االحتجاج ابلشافعي )ص: يف 
العلل املتناهية يف وابن اجلوزي يف ،(9300/ ح181/ 16) ه"مسنديف" البزارو ، (6383ح

أيب  كلهم من طريق علي بن احلكم عن عطاء بن  (133-132/ ح 94/ 1الواهية )األحاديث 
 رابح عن أيب هريرة مرفوعا .

 .يف التقريبابن حجر  كما خلصه احلافظعلي بن احلكم ثقة.   ،وإسناده صحيح
 : بعلتنيهذا السند  وأعل
 (63) ، قاله ابن القطان الفاسينقطاع بني علي بن احلكم وعطاءالاب -1
 ابلوقف على أيب هريرة.  -2

من كتم »حديث عطاء بن أيب رابح، عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم: قال اخلليلي :
مالك بن  :رواه عن عطاء(64) )من(معلول، مل يتفقوا عليه « علما أجلم يوم القيامة بلجام من انر

 .والناس جيمعون طرقه، وعلي بن احلكم، ومجاعةدينار، وعمارة، 

                                                           

على هذا، عمارة بن زاذان ذكره  واتبع محاد بن سلمة، قال : (434/ ح 424/ 2) "بيان الوهم وااليهام"يف  قاله (63)
 -عن عطاء، عن أيب هريرة  فرواه عن علي بن احلكم، عن رجل -وهو ثقة  -ث ابن سعيد ر اعنه البزار، وخالفهما عبد الو 

 وقد قيل: أنه حجاج بن أرطاة. -أدخل بني علي وعطاء رجال جمهوال 
لو كان قد صرح بسماعه من عطاء أبن يقول: حدثنا، أو  ولو كان علي قد مسعه من عطاء، ما رواه عن رجل عنه، اللهم إال

أخربان، أو مسعت، أو ما أشبه ذلك فحينئذ كنا نقول: رواه عنه مساعا، ورواه بواسطة عنه، فحدث به على الوجهني، وإذا  
ويف  .النقطاعوللحديث إسناد آخر برجال ثقات، سليم من ا ، فزايدة رجل بينهما دليل انقطاع املعنعن.كان األول معنعنا  

 وذكر " من سئل عن علم فكتمه ". وهو منقطع، وله إسناد متصل.: (653/ 5بيان الوهم واإليهام )



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     26الصفحة 

 (65) ومل يروه عنه املتفق عليهم من أصحابه، واحملفوظ من حديث أيب هريرة موقوف. 
 

 أما االنقطاع :
جامع بيان "يف ، وابن عبد الرب (182/ 1) "املستدرك على الصحيحنيج احلاكم يف "فقد أخر 

عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن احلكم، عن رجل، عن  عن(1/ ح2/ 1) "العلم وفضله
 .أيب هريرة، عن عطاء

 من وجوه:االنقطاع واجلواب عن علة 
 : قد صح أن علي بن احلكم صرح ابلسماع من عطاء . أوالً 
وهم أوثق منه يف علي بن احلكم، ، علي بن احلكم أصحابث بن سعيد ر خالف عبد الوا:  اثنياً 

بني علي وعطاء واترة جيعله بني  (ىغري املسم)سناده فتارة جيعل الرجل يف إعبد الوارث واضطرب 
 .عطاء وأيب هريرة، وهذا دليل عدم ضبطه 

 إعالله. ، خالف ابن القطان يفمن هذا الطريق : كل من صحح احلديث اثلثاً 
 علي بن احلكم عن عطاء، الدارقطين يف العلل. مساع: وممن صحح  رابعاً 

 

/ 1يف املستدرك على الصحيحني )احلاكم هريرة فقد أخرجه أيب أما تصريح عطاء ابلسماع من 
( عن 1613/ ح 253/ 3يف شعب اإلميان ) -من طريق احلاكم -( والبيهقي344/ ح 181

القاسم بن حممد بن محاد الدالل، قال: ثنا أمحد بن عبد هللا بن يونس، حدثين حممد بن ثور، ثنا 
حتدث هذا وهو  ابن جريج، قال: جاء األعمش إىل عطاء فسأله عن حديث فحدثه، فقلنا له:

من سئل عن »عراقي؟ قال: ألين مسعت أاب هريرة حيدث عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: 
 «.علم فكتمه جيء به يوم القيامة وقد أجلم بلجام من انر

 من هذا البحث. 18وإسناده صحيح أو حسن، وتقدم الكالم على إسناده يف ص: 

                                                                                                                                                                              

 زايدة ال بد منه لتوضيح املعىن. (64)
 .(41/ ت196/ 1للخليلي ) "احلديثاإلرشاد يف معرفة علماء " (65)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     27الصفحة 

/ ح 96/ 1ابن ماجه يف "سننه" )فقد أخرجه أما تصريح علي بن احلكم ابلسماع من عطاء 
حدثنا عمارة بن قال : حدثنا أسود بن عامرقال:  حدثنا أبو بكر بن أيب شيبةقال :  (261
 حسن.وإسناده به. حدثنا علي بن احلكم حدثنا عطاء زاذان

حدثنا عطاء وهي رواية ابن  :احلديث هذا يف قال أنه احلكم بن علي عن صح قدقال العراقي : 
ماجه فاتصل إسناده مث وجدته عن مجاعة صرحوا ابالتصال يف املوضعني رويناه يف اجلزء السادس 

وسعيد بن  ،والعشرين من فوائد متام من رواية معاوية بن عبد الكرمي والعالء بن خالد الدارمي
 (66).مسعت أاب هريرة :حدثنا عطاء قال :راشد قالوا

 

 وهم :  علي بن احلكمث بن سعيد أصحاب ر عبد الواأما خمالف 
 (67)أروى الناس عنه محاد بن سلمة.محاد بن سلمة، وقال أبو داود :  -1
 .عمار بن زاذان الصيدالين -2
 (68).الصعق بن حزن بن قيس البكرى -3

وإاما رواه عمارة بن زاذان، عن علي بن احلكم، عن عطاء بن أيب رابح، عن أيب قال الدارقطين : 
 هريرة.

دينار، وليث بن أيب سليم، وسعيد بن راشد، ومعاوية الضال، والعالء بن وكذلك رواه مالك بن 
 خالد، عن عطاء، عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو احملفوظ.

 (69)وكذلك رواه محاد بن سلمة، عن علي بن احلكم، عن عطاء، وهو احملفوظ.
عن عطاء عن أيب هريرة حمفوظا  ، وأيضا  من طريق محاد بن سلمة عن علي  فجعل الدارقطين:

 احلكم عن عطاء حمفوظا  .

                                                           

 .(71/ 1) "الدين علوم إحياء أحاديث ختريج" (66)
 .(414/ 20) "الرجال أمساء يف الكمال هتذيب" (67)
 .(257/ 1) "الضعفاء للعقيلي"يف  (68)
 .(1872س / 67/ 10) "رقطيناالعلل الواردة يف األحاديث النبوية للد" (69)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     28الصفحة 

إذا عارضة غريها ، فالرواية املضطربة كما أشار لذلك احلاكم ووافقه أبو علي احلافظوأما اضطرابه  
 .مرجوجةفهي 

 فيمتنه سالمته: اآلخر على وترجيحه املتعارضني اخلربين أحد تقوية يوجب فمماقال اخلطيب : 
 يقوى، االضطراب من متنه سلم ما بصحة الظن الن اآلخر، يف ذلك وحصول االضطراب، من

 .متنه لفظ اختلف ما سالمة النفس يف ويضعف
من االضطراب، وسند اآلخر  أن يكون سنده عاراي   ومما يوجب ذلك أيضا  مث يقول: 

 (70).مضطراب  
أبو داود  قد تقدم ذكرهم وهذه أمسائهم :من هذا الطريق، و أما من صحح احلديث من العلماء 

بن وا (،هـ322)ت:  والعقيلي (،هـ279)ت:  أبو ِعيسى الرتمذي(، و هـ275)ت: السجستاين
 (،هـ458)ت:  والبيهقي (،هـ405)ت: واحلاكم (،هـ388)ت: اخلطّايبو  (،هـ354)ت: حبان

)ت:  واملنذري (،هـ581)ت:  وعبد احلق اإلشبيلي (،هـ463)ت:  واخلطيب البغدادي
 .(هـ806)ت:  والعراقي (،هـ676)ت:  والنووي (،هـ656

 

، من أجل اختالف الرواة أو من أجل علة الوقف على أيب هريرةنية، االعلة الثأما اجلواب عن 
 . ، أو أصحاب علي بن احلكمعدم شهرة احلديث عن املتفق عليهم من أصحاب أيب هريرة 

فال جيوز رده بعد ثبوته. وال  ،وجوه كثرية أنه مرفوع ، ورواه الثقات من الرواة ما دام أنه ثبت منف
، على أن من رواه بل يكفي أن يثبت من وجه صحيح، احلديث رواية املشهورين  يشرتط لصحة

 .نيشهور من املهم أيضا  
، عن عطاء بن أيب رابح، عن أيب سليمان بن طرخان التيميطريق وأما  (2 -1 -1)حـ 
 . فرواه عنه ابنه معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان، وسفيان الثوري عن سليمان.هريرة

، عن عطاء بن أيب رابح، عن أيب هريرةمعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان، أما رواية  (2-أ
/ 1)له املعجم الصغري ، ويف (3322/ ح335/ 3)"املعجم األوسطيف "الطرباين فأخرجها 

بيان الوهم واإليهام يف كتاب بن أصبغ كما نقله ابن القطان يف "والقاسم (315/ ح198
                                                           

 .(261/ 2) "الرواية علم أصول معرفة يف الكفاية" (70)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     29الصفحة 

حممد بن أيب السري العسقالين، حدثنا معتمر بن من طريق ،(2428( )218/ 5) "األحكام
 .سليمان التيمي، عن أبيه، عن عطاء بن أيب رابح، عن أيب هريرة رضي هللا عنه

 وإسناده صحيح .
 ياهلامش يحممد بن املتوكل بن عبد الرمحن بن حسان القرشهو  حممد بن أيب السري العسقالين

 .يموالهم، أبو عبد هللا العسقالىن، املعروف اببن أىب السر 
 فيه خالف وال ينزل حديثه عن احلسن .

هؤالء كلهم ثقات، وابن أيب السري حممد بن املتوكل ثقة حافظ، ولكثرة وقال ابن القطان :
يعد هبا كبري الوهم، وإاما هي معايب عدت على نبيل، وسقطات حمفوظه أحصيت عليه أوهام، مل 

 أحصيت على فاضل.
وحممد بن اهليثم أبو األحوص البغدادي املعروف ابلقنطري، وبه يلقب، سكن عكربة، وكان 

 قاضي أهلها وفيها تويف يروي عن مجاعة.
 ظ.وروت عنه مجاعة كبرية، منهم قاسم بن أصبغ، قال فيه الدارقطين: ثقة حاف

 وقال فيه عبد الرمحن بن يوسف بن خراش: هذا أحد األثبات املتقنني، ذكر ذلك اخلطيب.
 

/ 74/ 3) "الضعفاء"فأخرجه العقيلي يف  وأما طريق سفيان الثوري عن سليمان، (2-ب
عبد الوهاب بن مهام أخو عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان، عن سليمان ، من طريق (1039ح

 موقوفا .التيمي، عن عطاء بن أيب رابح، عن أيب هريرة 
 وإسناده ضعيف جدا  . 

حدثنا أمحد بن علي األابر قال: قلت حملمد بن رافع: عبد الوهاب بن مهام أخو قال العقيلي : 
، ما رأيته صلى معنا ال، وكان شديد التشيع يفرط جدا  عبد الرزاق كان يعرف ابحلديث؟ قال: 

 مجاعة.
وقد روى عمارة بن زاذان وغريه عن علي بن احلكم البناين،  (71)وال يتابع عليه من هذا اإلسناد،

 عن عطاء، عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم هذا الكالم.
 

                                                           

 تفرد ابلراوية عن سفيان الثوري دون أصحاب الثوري مع كونه ضعيفا . (71)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     30الصفحة 

وأما طريق عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، عن عطاء عن أيب هريرة ،  (3 -1 -1)حـ 
شعب "يف  -من طريق احلاكم -والبيهقي (72)"املستدرك على الصحيحني"احلاكم يف فأخرجه
عن القاسم بن حممد بن محاد الدالل، قال: ثنا أمحد بن عبد هللا بن يونس، حدثين  (73)"اإلميان

حممد بن ثور، ثنا ابن جريج، قال: جاء األعمش إىل عطاء فسأله عن حديث فحدثه، فقلنا له: 
من سئل عن علم »، قال: حتدث هذا وهو عراقي؟ قال: ألين مسعت أاب هريرة حيدث عن النيب 

"قال احلاكم: هذا حديث تداوله الناس «. القيامة وقد أجلم بلجام من انر فكتمه جيء به يوم
 أبسانيد كثرية جتمع ويذاكر هبا، وهذا اإلسناد صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه.

  
أقول: وإسناده حسن أو صحيح فإن رجاله كلهم ثقات، إال القاسم بن حممد، فهو إما ثقة أو    

وحده ووثقه  (74)صدوق، وأقل أحواله أنه حسن احلديث مقبول الراوية، فقد ضعفه الدارقطين 
وأخرج له أبو نعيم  (77)إبخراجه له يف "شعب اإلميان"، والبيهقي  (76)،واخلليلي (75)،احلاكم

وذكره ابن عدي يف الكامل  (79)،وذكره ابن حبان يف الثقات (78)،ج صحيح مسلميف مستخر 
 (80).ومل يذكره ضمن الرتاجم ومل يضعفه

                                                           

 .(344/ ح 181/ 1املستدرك على الصحيحني ) (72)
  .(1613/ ح 253/ 3شعب اإلميان ) (73)
 ( قال: َضِعيف.160/ ت 132سؤاالت احلاكم للدارقطين )ص:  (74)
(، ومع أن انقل التضعيف عن الدارقطين هو احلاكم، ومل أيخذ بقول 344/ ح 181/ 1املستدرك على الصحيحني ) (75)

 شيخه.
 (.884/ 3اْلَقاِسم  ْبن  حم َم ٍد، َوه َو ثَِقٌة. اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث )قال اخلليلي:  (76)
 (.1613/ ح 253/ 3شعب اإلميان ) (77)
( ضمن أسانيد أحاديث ضعفها ومل يذكر القاسم 33/ ح 48/ 1املسند املستخرج على صحيح مسلم أليب نعيم ) (78)

 بشيء.
 (.14953/ ت 19/ 9الثقات البن حبان ) (79)
 (.357/ 3(، )155/ 3الكامل يف ضعفاء الرجال ) (80)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     31الصفحة 

فكل هذه التوثيقات مع تضعيف الدارقطين اجململ فإنه ال ينزل عن درجة القبول وحسن    
 حديثه.

 عطاء.وفيه مساع عطاء من أيب هريرة رضي هللا عنه، ومساع ابن جريج من 
 

، فقد أختلف فيه على  عن أيب هريرةأما رواية امساك بن حرب عن عطاء  (4 -1 -1)حـ 
 .مفضل بن صاحل، و إبراهيم بن طهمانمساك، فرواه عن مساك: 

، عطاء، عن أيب هريرة، عن مساكإبراهيم بن طهمان، عن ،على الوجه الصحيحورواه  (4-أ
شرح يف "لبغوي وا، (574/ ح346)ص:  "املدخل إىل السنن الكربىيف "لبيهقي اأخرجه 

 .هذا حديث حسنوقال البغوي : (81)وغريهم .  (217/ 1) "السنة
وأقوى من ذلك رواية إبراهيم بن طهمان، عن مساك بن حرب، عن عطاء، عن الذهيب : وقال 

 (82)أيب هريرة مرفوعا.
 (.3277/ س 384/ 13الدارقطين يف العلل )وصواب هذا الطريق، 

 

. جابرعن امساك بن حرب عن عطاء، عن فرواه طريق املفضل بن صاحل األسديوأما  (4-ب
 ابن حجر: ضعيف. هإسناده ضعيف املفضل بن صاحل قال عنو 

يف سؤال طريق عطاء بن أيب رابح عن  "العلل"، وإاما ذكره الدارقطين يف ومل أجد من أخرجه
ضمن ترمجة احلكم بن عبد امللك عن قتادة عن عطاء  "الضعفاء "وذكره العقيلي يف (83)جابر،

 عن أيب هريرة إبسناد حديث الباب.
نه من مسند أيب هريرة كما قال الدارقطين أوالصواب  ،وأخطأ فيه املفضل جبعله من مسند جابر

 والعقيلي.
: ورواه املفضل بن صاحل األسدي، عن مساك بن حرب، عن عطاء،  "الضعفاء"قال العقيلي يف 

 (84).عن جابر، ومل يعمل شيئا  
                                                           

 تقدم الكالم عليه عند ذكر طرق حديث أيب هريرة. (81)
 .(341/ 4) "اتريخ اإلسالم" (82)
 (.3277/ س 384/ 13) "العلل" (83)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     32الصفحة 

قال الدارقطين: يرويه مساك بن حرب، واختلف عنه; فرواه مفضل بن صاحل، عن مساك بن و   
حرب، عن عطاء، عن جابر، وخالفه إبراهيم بن طهمان، رواه عن مساك، عن عطاء، عن أيب 

 (85)، والصحيح عن أيب هريرة.عسل بن سفيان، عن عطاء، عن جابرهريرة، ورواه 
اخلالصة: أن طريق املفضل بن صاحل األسدي عن مساك بن حرب عن عطاء، عن جابر. إسناد 

 ضعيف وأخطأ فيه املفضل جبعله من مسند جابر والصواب عن أيب هريرة.
 

، عن عطاء عن جابراملفضل بن صاحل يرويه عن مطر الوراق وله طريق اثن عن  (4- 
(، وأيب الشيخ األصبهاين يف "طبقات احملدثني 152)ص: خرجه أبو نعيم يف "اتريخ أصبهان"أ

( كالمها من طريق املفضل بن صاحل عن مطر الوراق عن عطاء 685/ ح 460/ 2أبصبهان" )
 .عن جابر مرفوعا  

مساك بن حرب، واترة وإسناده ضعيف. واضطرب فيه املفضل وهذا من ضعفه فتارة جيعله عن 
 عن مطر الوراق.

اخلالصة: أن طريق املفضل بن صاحل األسدي عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر ضعيفة 
 ومضطربة.

 

. أخرجه جا  بن أرطاة، عن عطاء بن أيب رابح، عن أيب هريرةاحلطريق أما  (5 -1 -1)حـ 
/ ح 293/ 16)و، (7943/ ح 325/ 13)،و(7930/ ح64/ 8) ه"مسنديف"أمحد 

 "الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية، ويف "(265/ 2) "اتريخ بغداد، واخلطيب يف "(10487
وابن اجلوزي يف ، (2/ ح4/ 1) "جامع بيان العلم وفضله، وابن عبد الرب يف "(68/ ح147/ 1)
من طريق احلجاج به .ورواه ، (135-134/ ح 95/ 1) "الواهية األحاديث يف املتناهية العلل"

 يزيد بن هارون عن احلجاج عند أمحد وغريه.
 وإسناده حسن .    

                                                                                                                                                                              

 .(257/ 1) "ضعفاء العقيلي" (84)
 (.3277/ س 384/ 13) "العلل" (85)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     33الصفحة 

متقنا للحديث صحيح احلديث عن حجاج بن  ل أمحد بن حنبل: كان يزيد بن هارون حافظا  قا
 (86) هلا. هلا حافظا   قاهرا  رطاة أ

قلت: فلم ليس هو عند الناس بذلك؟ قال ، بن حنبل: كان احلجاج من احلفاظ وقال أمحد   
 (87) حديثه زايدة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إال فيه زايدة. ألن يف

 (88) قال العجلي: وكان حجاج راوية عن عطاء بن أيب رابح، مسع منه.   
 أخرج له البخاري يف األدب املفرد عن عطاء واجلميع.و    
  (89)وال يضره عنعنة احلجاج ألنه مكثر من الرواية عن عطاء.   

( قال حدثنا أبو خالد األمحر، عن 26984/ ح 55/ 9شيبة يف املصنف ) وأخرجه ابن أيب
 موقوفا .حجاج، عن عطاء، عن أيب هريرة 

هكذا رواه أبو خالد األمحر موقوفا، ويزيد بن هارون أحفظ من أيب خالد األمحر. وال يضره    
 هللا عليه وسلم.الوقف ما دام ثبت الرفع ألنه قد يقول الصحايب القول مشابه قول النيب صلى 

 

ومعاوية بن عبد ، والعالء بن خالد الدارمي، سعيد بن راشدوأما طريق  (6 -1 -1)حـ 
 أيبمن طريق (1557/ح 213/ 2) "فوائد متام"فأخرجه متام يف الفوائد، عن عطاء  الكرمي

ثنا سعيد بن راشد، ومعاوية بن عبد الكرمي، والعالء بن خالد قال:  (90)إمساعيل األبلي،
 به مرفوعا  .قالوا: ثنا عطاء، قال: مسعت أاب هريرة،  الدارمي،

  وإسناده ضعيف جدا  .

                                                           

 (.295/ 9) "حامتاجلرح والتعديل البن أيب " (86)
 (.156/ 3) "اجلرح والتعديل البن أيب حامت" (87)
 (.108)ص:  "الثقات للعجلي" (88)
( من طريق سليمان بن داود الشاذكوين، ثنا عبد 1118/ ح 87اجلزء الثاين )ص:  -وقد أخرج ابن بشران يف أماليه  (89)

رابح حيدث ، عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه الواحد بن زايد، ثنا احلجاج بن أرطاة، قال: مسعت عطاء بن أيب 
 وسلم، قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه جئ به يوم القيامة ملجما بلجام من انر.

 عن عطاء.من الرواية وإسناده ضعيف لكنه شاهد فقط للسماع. واملعتمد على إكثار احلجاج 
 نسختك.صحح كذا وقع يف السند، والصواب: األيلي، ابلياء. (90)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     34الصفحة 

قال ابن عدي: وحلفص بن عمر جدا ،  ضعيفهو حفص بن عمر بن دينار، لي يأبو إمساعيل األ
هذا غري ما ذكرت من احلديث وأحاديثه كلها إما منكر املنت أو منكر اإلسناد، وهو إىل الضعف 

 (91) أقرب.
 

فمحله مسند ،عن جابروأما طريق عسل بن سفيان عن عطاء بن أيب رابح،  (7 -1 -1)حـ 
 رقطين.اعن أيب هريرة. كما قال الد والصواب عن عطاء، جابر. وال يصح فيه عن عطاء عن جابر

 ، كما سيأيت يف دراسة طرق حديث جابر.وعسل بن سفيان، ضعيف جدا  
 

فأخرجه ،  ،، عن عطاء عن أيب هريرةشراحيل الشعيبأما طريق عامر بن  (8 -1 -1)حـ 
جابر اجلعفي عن الشعيب عن عطاء عن (4815/ ح 108/ 5) "املعجم األوسطيف "الطرباين 

 .بن ايب رابح عن ايب هريرة
 ،جدا  ملخالفة جابر من هو أوثق منه ةضعيفرواية جابر عن عطاء هذه و  .وإسناده ضعيف جداً 

 ؟. يصرح ابلتحديث فحديثه مرتوكا مل جابر خمتلف فيه وإذو 
 

 "الضعفاء"العقيلي يف فأخرجه وأما رواية قتادة عن عطاء عن أيب هريرة،  (9 -1 -1)حـ 
عن قتادة  عن احلكم بن عبد امللك. (9298/ ح 181/ 16) همسنديف البزار و (، 257/ 1)

 .مرفوعا  به 
عن سعيد بن بشري عن قتادة ، (1678/ ح765/ 2"املدخل إىل علم السنن"والبيهقي يف    

 .موقوفا  
 .يصلح يف املتابعات، وقد توبع قتادة على رفعه وإسناده ضعيف   
،والصواب ما رواه محاد بن ، مث مبحفوظ وليس هذا احلديث من حديث قتادةقال العقيلي:    

 عمارة والصعق بن حزن ومن اتبعهم.
 (92). هريرة، موقوفا  ورواه قتادة عن عطاء، عن أيب وقال البيهقي :    

                                                           

 .(288/ 3الكامل يف ضعفاء الرجال ) (91)
 .(1613/ ح 253/ 3) "شعب اإلميان" (92)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     35الصفحة 

 (93) ، وقد رفعه غريه عن عطاء.كذا قال موقوفا  وقال أيضا  :  
 

 "املعجم األوسطيف "الطرباين فأخرجه ،كثري بن شنظري عن عطاءوأما رواية   (10 -1 -1)حـ 
حممد بن خليد احلنفي قال  عن (160/ح 112/ 1املعجم الصغري )، و (2290/ ح 382/ 2)

قال رسول هللا  :ان محاد بن حيىي عن كثري بن شنظري عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة قال
 من سئل عن علم يعلمه فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من انر. :سلمصلى هللا عليه و 

 .بن خليد إال محاد، تفرد به: حممدمل يرو هذا احلديث عن كثري  :الطرباينوقال 
 .ضعيف جداً وإسناده    
 حيتنا قدمنا له :فقال خليد بن حممد عن ابزرعةأ الربذعى سعيد سألقال ابن أيب حامت :   

 (94).ابطيلأ حاديثاأل هذه:فقال رواها حاديثأ له، وذكر
 (95).احلديث يضع خليد بن وحممد وقال العقيلي :   
 (96).ضعف فيه،  مناكري روى: منده ابن قالو    
 (97).انفرد إذا به االحتجاج جيوز ال املوقوف ويسند األخبار يقلبوقال ابن حبان :    
 (98).كذابون ضعفاء وهم ،كزان بن َوسليَمان خ َلْيد بن َوحم َّمدوقال ابن القيسراين :    
 (99).جداً  ضعيفقال ابن رجب : و    

 

 : (100)ختلف عليهاوأما طريق ليث بن أيب سليم، ف (11 -1 -1)حـ 
                                                           

 .(1678/ ح765/ 2 )"املدخل إىل علم السنن" (93)
 .(1362/ ت 248/ 7) "حامت أيب البن والتعديل اجلرح" (94)
 .(224/ 2) "للعقيلي الضعفاء" (95)
 .(123/ 7) "امليزان لسان" (96)
 .(1008/ ت302/ 2) "حبان البن اجملروحني" (97)
 .(156: ص) "التذكرة معرفة" (98)
 .(377/ 5) رجب البن "الباري فتح" (99)
 .(1872س / 67/ 10العلل )واختلف عن ليث بن أيب سليم، فرفعه عنه أبو األحوص.قال الدارقطين :  (100)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     36الصفحة 

موقوفاً  بكر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباسزائد بن قدامة عن ليث عن فرواه (11-أ
/ 1) ه"تفسري يف " الطربيأخرجه ، من قال يف القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من جهنمبلفظ : 

 .(46/ 6) "اإلحكام يف أصول األحكاميف "ابن حزم ، و (72
وبكر مل أعرفه، وأختلف عليه ،يب سليم خمتلف فيه يصلح للمتابعة، وإسناد ضعيف ، ليث بن أ

 ، فقد أخطاء.سوادةبن ومن قال إنه : بكر 
 واضطرب ليث فيه، كما سيأيت يف حديث ابن عباسرضي هللا عنهما.

املعتمر بن سليمان، عن ليث، عن احلسن، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس،  رواهف (11-ب
، «من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار»صلى هللا عليه وسلم: قال: قال رسول هللا 

 .(4/ ح48/ 1)"التفسري الوسيطيف " لواحديأخرج ا
وإن كان الطريق الليث عن بكر أقوى من الطريق الليث عن فجعل مكان بكر، احلسن. 

 احلسن.
عن الليث (102)أبو األحوص و  (101)عبد الرمحن بن سليمان بن أيب اجلونعنه رواه  (11-ج

 . موافقا  رواية الصحيحة.«من كتم علما عنده»عن عطاء عن أيب هريرة مرفوعا  بلفظ : 
عن  بن أيب سليم عن الليث(104)وجرير (103)، عبد ربه بن انفعورواه أبو شهاب (11-د 

 عطاء عن أيب هريرة موقوفا .
 

أخرجه . فعن عطاء بن أيب رابح، عن أيب هريرة مالك بن ديناروأما رواية  (12 -1 -1)حـ 
/ 275/ 1)" املعجم الصغري"والطرباين يف ، (121/ 5) "الكاملفيضعفاءالرجاليف "ابن عدي 

الكفاية يف معرفة أصول "واخلطيب يف ، (9299/ ح 181/ 16) همسنديف البزار و ، (452ح
الشهرزوري عن شيوخه )ص:  حديث الفقيه أيب القاسمويف ، (67/ ح147/ 1) "علم الرواية 

وابن اجلوزي يف ، (46)ص:  "ذكر شيوخ الشريف أيب الفضل ابن املهدي، ويف "(48/ ح26
                                                           

 .(9/ ح6/ 1)البن عبد الرب جامع بيان العلم وفضله  (101)
 (.7532/ ح 293/ 7لطرباين )لاملعجم األوسط  (102)
 (.246/ 4)البن سعد الطبقات الكربى  (103)
 (.142/ ح 33العلم أليب خيثمة زهري )ص:  (104)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     37الصفحة 

من طريق صدقة بن موسى الدقيقي ، (136/ ح95/ 1) "العلل املتناهية يف األحاديث الواهية"
 عن مالك بن دينار به.

مالك إال صدقة بن موسى وهو رجل  وحديث مالك بن دينار ال نعلم رواه عنوقال البزار :    
 وصدقة ضعيف احلديث. بصري ليس به أبس.

 

يف  ابن سعدفأخرجه ، بالغًا عن عطاء  معمر بن راشدوأما طريق  (13 -1 -1)حـ 
وبلغين قال: معمر  ، عن(300/ 1) ه"تفسري يف " عبد الرزاق، و (246/ 4) "ىالطبقات الكرب "

قال: من سئل عن علم فكتمه أيت به يوم القيامة ملجما عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة 
 بلجام من انر.

أخرج ابن مسعون الواعظ يف  فأخرجه أما طريق حممد بن سريين عن أيب هريرة، (2 -1)حـ 
(، 228/ ح  98( وابن املقرئ يف معجمه )ص: 58( أول اجمللس الرابع )120أماليه )ص: 

أيب عمر حفص بن عمرو الرابيل، قال: (عن 1363 - 238/ ح 202/ 1واملخلصيات )
حدثنا إمساعيل بن إبراهيم الكرابيسي، عن عبد هللا بن عون، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، 

من سئل عن علم فكتمه، جاء يوم »رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 «.القيامة ملجما بلجام من انر

عمرو الرابيل: سئل عن هذا احلديث معاذ بن معاذ القاضي، فلم قال أبو عمر حفص بن    
 يعرفه من حديث ابن عون فقال: من حدث به؟ فقالوا: إمساعيل الكرابيسي، فقال: ثقة.

 وإسناده صحيح .   
وقول الراوي يف بعض األلفاظ عن حممد بن سريين: أنه اترة يرفعه واترة يوقفه. كما يف    

 (.1363 - 238/ ح 202/ 1املخلصيات )
فالصواب أنه مرفوع ألن حممد بن سريين من عادته أنه يوقف املرفوع فإن جاء الرفع عنه بسند 

 صحيح فال يعارض الوقف.



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     38الصفحة 

 (105)قال حممد بن سريين: كل شيء َحدثت  عن أيب هريرة فهو مرفوع.  
( عن أيب إبراهيم إمساعيل بن إبراهيم 266/ ح 98/ 1) "سننه"أخرجه أيضا  ابن ماجه يف 

 الكرابيسي، عن ابن عون، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، مرفوعا .
ليس إمساعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن أيب عون  - 78(: 74/ 1وقال العقيلي يف الضعفاء )   

، حدثناه يوسف بن موسىقال: (106)إاما هو موقوف من حديث ابن عوف حلديثه أصل مسند
قال: حدثنا حفص بن عمر الرابيل قال: حدثنا إمساعيل بن إبراهيم الكرابيسي قال: أخربان ابن 

من سئل عن علم فكتمه جر به يوم القيامة ملجما »عون، عن حممد ، عن أيب هريرة، رفعه قال: 
 «.بلجام من انر

 (107)قال الذهىب: الصواب موقوف. اهـ.   
(: واحملفوظ من 41/ 196/ 1) "اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث"وكذلك قال اخلليلي يف   

 حديث أيب هريرة موقوف.
وصححه ابن خزمية كما نقله عنه ابن القيم قال ابن القيم: وهلذا صححه مجاعة منهم ابن    

  راهيم الكرابيسي حبان وغريه ورواه ابن خزمية حدثنا حفص بن عمرو الرابيل حدثنا إمساعيل بن إب
 (108)وهؤالء كلهم ثقات.، مد بن سريين عن أيب هريرة مرفوعا  حدثنا ابن عون عن حم

 .(72/ 1) "الدين علوم إحياء أحاديث ختريج "وصححه العراقي يف    
وال يضره الوقف ما دام أن إسناد الرفع اثبت كما حكم بذلك معاذ العنربي، وابن أقوال :   

خزمية، وابن القيم، وكما عرف من منهج حممد بن سريين. هذا ما ترجح يل يف هذا الطريق، 
 معنده إمساعيل بن إبراهيم الكرابيسيفلعله مبىن على أن واخلليلي وقول العقيلي  والعلم عند هللا.

 يضره ذلك.ا وقد ثبت توثيقه فال جمهول، أم
                                                           

: (159/ 9) "العلل" يف الدارقطنوقال  (. وإسناد صحيح.237/ 2) "الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية" (105)
 .التوقف سريين ابن وعادة أشبه، واملرفوع

 .صحح نسختك. ابن عون()صوابه  (106)
 عن ابن عون. رفع حديثا  قال:  إمساعيل بن إبراهيم الكرابيسي. يف ترمجة( 834/ ت214/ 1) "ميزان االعتدال" (107)

 يف كتمان العلم. الصواب موقوف.
 .(221/ 2)البن القيم  "هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته" (108)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     39الصفحة 

 

، فلم أجده إاّل فيما ذكره الذهيب يف  أما طريق أبو صاحل ذكوان عن أيب هريرة (3 -1)حـ 
 على يتابع ال: العقيلي قال .األعمش عنقال اذهيب :  .معمربنزائدة"، يف ترمجة ميزاانالعتدال"

 .حديثه
 عن صاحل، أيب عن األعمش، عن زائدة، بن معمر عن هانئ، أيب عن أيوب، بن إبراهيم رواه   
 يوم انر من بلجام أجلم يعلمه علما كتم من: وسلم عليه هللا صلى النيب عن هريرة، أيب

 (109).القيامة
مل خيرجه من طريق  ( سبق قلم منه فإن العقيليهريرة أيب صاحل،عن أيب عنوقول الذهيب : )   

معمر بن زائدة،  بل أخرجه من طريق هريرة أيب عن صاحل، أيب عن األعمش، عنمعمر بن زائدة، 
 وسيأيت الكالم عليه. (110) عن ابن عباس.عن األعمش، عن أيب صاحل 

 

العلل املتناهية يف "فأخرجه ابن اجلوزي يف ، عن أيب هريرة املقربيسعيد أما طريق  (4 -1)حـ 
املقربي عن أيب عثمان بن مقسم عن سعيد ، من طريق (139/ح 96/ 1) "األحاديث الواهية

 .هريرة
 . ضعيف جداً وإسناده    
 .(516 / س213 /4)" الربي، مرتوك احلديث قاله الدارقطين يف "العلل عثمان بن مقسم   

 

العلل  "أخرجه ابن اجلوزي يف ف:  بن املسيب، عن أيب هريرةسعيد أما طريق  (5 -1)حـ 
 ،(9/ ح10: ص) الفراء عبدهللا أيب فوائدو ،(141/ ح 97/ 1) "املتناهية يف األحاديث الواهية

/ 42: ص) للخلعي والغرائب الصحاح احلسان الفوائد، و (25) اخللعيات من عشر الثاينو 
من طريق موسى بن حممد البلقاوي، قال: ان يزيد بن املسور، عن الزهري، عن سعيد ،  (41ح

 .«أخذ عليه امليثاق أن ال تكتمهما آتى هللا عاملا علما إال »لفظ : بعن أيب هريرة ، بن املسيب
 .ضعيف جداً وإسناده 

                                                           

، وابن كثري يف (7853/ ت116/ 8لسان امليزان )، وتبعه ابن حجر يف (8683/ ت 154/ 4) االعتدال ميزان (109)
 .(121/ ت115/ 1) واجملاهيل والضعفاء الثقات ومعرفة والتعديل اجلرح يف التكميل

 .(1790/ ح206/ 4) للعقيلي الضعفاء (110)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     40الصفحة 

عمار ومل اكتب عنه، رأيته عند هشام بن قال عنه أبو حامت الرازي : موسى بن حممد البلقاوي    
تيته فحدث عن اهليثم بن محيد وفالن أ:  الرازي، وقال أبو زرعة ابطل ابأل يتوكان يكذب وأي

 (111)وكان يكذب. ،وفالن
األسانيد : زيد بن مسور، ويف بعضها زيد بن بعض وأما يزيد بن املسور، فلم أعرفه . وجاء 

 .زيد بن ميسورمستور، ويف بعضها : 
 

الكالم عليه  فسبق، )عن رجل عن أيب هريرة(أما طريق الرجل الذي  م يسمى  (6 -1)حـ 
 .طريق علي بن احلكم عن عطاء عن أيب هريرةيف علل 

 

العلل فأخرجه ابن اجلوزي يف "،عن أيب هريرة  طريق إامساعيل )غري منسوب( أما (7 -1)حـ 
ان  :أان عبد الوهاب بن املبارك قال. قال: (138/ ح96/ 1) "املتناهية يف األحاديث الواهية

ان احلسني بن  :ان عثمان بن أمحد الدقاق قال :ان عمر بن مهدي قال :عاصم بن احلسني قال
ان زهري عن إمساعيل عن أيب  :ان عيسى بن عبد الرمحن اهلمداين قال :قال محيد بن الربيع اخلراز

من سئل عن علم فكتمه جيء به يوم القيامة » هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
 .«ملجما بلجام من انر

 انتهى .كذاب ابن كذاب:احلسني بن أمحد قال مطني وقال ابن اجلوزي:    
 عن رجاله تهذا احلديث عندي أان متوقف فيه ، ال أحكم له بشيء. وقد حبثوإسناد أقوال : 
 الوصول إىل نتيجة فيه. ين بعدملألقرب 

عبد الوّهاب بن املبارك بن أمحد بن احَلَسن بن بـ ْندار، احلافظ، أبو هو : عبد الوهاب بن املباركف
 (112)ونقل توثيقه. "اإلسالماتريخ "الذهيب يف  هترجم ل ،(هـ538الربكات األاْماطّي، )ت: 

عاصم بن احلسن بن حممد بن علّي بن عاصم صوابه :  (113)، هو خطأ وعاصم بن احلسني  
، ترجم له (هـ483بن مهران، أبو احلسني العاصمّي البغدادّي، العطّار الكْرخّي الش اعر. )ت: 

 (114)ونقل توثيقه.، "اتريخ اإلسالم"الذهيب يف 
                                                           

 (.715/ ت 161/ 8اجلرح والتعديل البن أيب حامت )(111)
 (.373ت/ 685/ 11اتريخ اإلسالم ) (112)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     41الصفحة 

َعْبد الواحد ْبن حم َم د صوابه : أبو عمر ابن مهدي : هو (115)، هو خطأ  عمر بن مهديو    
 البزّاز. )ت: ْبن َعْبد اَّلل  ْبن حم َم ِد ْبن مهدّي، أبو ع َمر الفارسّي الكازر وين، مث البغدادي

 (116)له الذهيب يف اتريخ اإلسالم، ونقل توثيقه. ، ترجم(هـ410
عثمان ْبن َأمْحَد ْبن َعْبد اَّلل  ْبن يزيد البغدادي، أَب و َعْمرو ْبن هو ، عثمان بن أمحد الدقاقو   

 (117)له الذهيب يف "اتريخ اإلسالم"، ونقل توثيقه. ترجم(،هـ344الس م اك الد ق اق. )املتوىف: 
احْل َسنْي بن محيد بن الربيع بن محيد بن مالك بن هو ، احلسني بن محيد بن الربيع اخلرازو    

، أَب و ع بَـْيد اَّللِ  اللخمي اخلزاز الك ويفّ سحيم   .بن مالك ابن عائذ اَّلل 
حم َم د ْبن احلسني اخلطيب يف ترمجة ابنه  ودافع عنه (118)ترجم له اخلطيب يف اتريخ بغداد،    

، ال أبن قول مطني عنه: كذاب ابن كذاب بن كذاب.ْبن محيد ْبن الربيع بن مالك، أبو الطيب
 .رواية ابن عقدةيصح ألنه من 

 : يف اجلرح مبا حيكيه أبو العباس بن سعيد نظر.اخلطيبقال   
: َحد َثيِن َعِلّي ْبن حم َم د ْبن َنْصر قَاَل مسعت محزة السهمي يقول سألت أاب اخلطيبقال مث    

بكر بن عبدان عن ابن عقدة إذا حكى حكاية عن غريه من الشيوخ يف اجلرح هل يقبل قوله أم 
 قَاَل: ال يقبل.ال؟ 

وقد َأْخبَـَراَن أمحد بن حممد بن غالب قال أنبأان أبو يعلى الطوسي. قال: حمّمد ابن احلسني بن 
 (119)محيد بن الربيع كان ثقة يفهم.

 (120)ودافع عنه املعلمي أيضا  يف التنكيل.

                                                                                                                                                                              

 .صحح نستخك (113)
 (.88/ ت 521/ 10) "اإلسالماتريخ " (114)
 .صحح نستخك (115)
 (.327/ ت 153/ 9) "اإلسالماتريخ " (116)
 (.132/ ت 801/ 7) "اإلسالماتريخ " (117)
 (.4091/ ت 37/ 8)"اتريخ بغداد " (118)
 (.695/ ت233/ 2) "اتريخ بغداد" (119)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     42الصفحة 

 يف حبث.، أو اهلمذاين فلم أعرفه ، ومل أجد له ترمجة عيسى بن عبد الرمحن اهلمداينوأما    
 لكين أعتقد أنه وقع حتريف يف امسه.

 ، فلم أجد هلما ترمجة أيضا  . والعلم عند هللا. زهري عن إمساعيلوكذلك 
 

 [ الثايناحلديث ] 
 

 ، فإسناده حسن .رضي هللا عنهما عبد هللا بن عمرو بن العاصوأما حديث  (2)حـ 
)ص:  ه"مسنديف "بن وهب وعبد هللا ، (96/ ح 298/ 1أخرجه ابن حبان يف "صحيحه" )

واحلاكم يف ، (284: ص) "واملغرب مصر فتوحيف "وابن عبد احلكم ، (116/ ح 124
املسند املستخرج على صحيح يف "نعيم  وأب، و (346ح/ 182/ 1) "املستدرك على الصحيحني"

، وابن (575/ح347)ص: "املدخل إىل السنن الكربىيف "لبيهقي ، وا(14/ ح41/ 1) "مسلم
/ 13) "املعجم الكبرييف "لطرباين ، وا(8-7/ ح 9/ 1جامع بيان العلم وفضله )عبد ابلرب يف 

أخربين قال من طريق ابن وهب، ،  (5027/ ح186/ 5)، ويف "املعجم األوسط" (33/ ح20
 عبد هللا بن عياش، عن أبيه، عن أيب عبد الرمحن احلبلي، عن عبد هللا بن عمرو.

بن  عبد هللا بن عياشوإسناده حسن ، وفيه خالف بني العلماء، على أثر خالفهم يف حال 
 عباس، كما سيأيت يف ترمجة مستقل أخر الكالم على هذا السند.

 .ووجدان احلديث إبسناد صحيح ال غبار عليه، عن عبد هللا بن عمرووقال احلاكم: 
 .ريني على شرط الشيخني وليس له علةهذا إسناد صحيح من حديث املصمث قال بعد إخراجه :

 (121)قال احلاكم: على شرطهما، وال أعلم له علة. :الكبائروقال الذهيب يف كتابه    
 َعن احلبلي، الر مْحَن عبد أَبِيه،َعن َعي اش،َعن بن هللا عبد َعن: وهب اْبن َوَرَواه  ابن القيسراين:  قَالَ 

 َهذَ  ِإىَل  الطّرق َأجود من َوه وَ  ثَِقات، َورَِجاله مصري، ِإْسَناد َوَهَذا مل،. َعْمرو بن عبدهللا
 (122).احلَِديثا

                                                                                                                                                                              

 (.82/ ت 450/ 1) "األابطيلالتنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من " (120)
  .(226/ح283)ص:  "الكبائر للذهيب" (121)
  .(5543ح/ 2388/ 4) "احلفاظ ذخرية" (122)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     43الصفحة 

الفسوي.قال ابن حبان: دجال  وهبوأما حديث ابن عمرو ففيه عبد هللا بن قال ابن اجلوزي : 
 (123)يضع احلديث.

ومن أجودها أيضا حديث عبد هللا بن عمرو ، ...بن القيم رمحه هللا: وهلذا صححه مجاعة اقال و 
رواه اجلماعة عن ابن وهب اإلمام عن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن أيب عبد الرمحن عن عبد هللا 

 بن عمرو يرفعه وهذا إسناد صحيح.
وقد ظن أبو الفرج بن اجلوزي أن هذا هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان يضع 

 يث به. وهذا من غلطاته ، بل هو ابن وهب اإلمام العلم. احلديث ، فضعف احلد
والدليل عليه: أن احلديث من رواية أصبغ بن الفرج وحممد بن عبد هللا بن عبد احلكم وغريمها من 
أصحاب ابن وهب عنه. والنسوي متأخر من طبقة حيىي بن صاعد ، والعجب من أيب الفرج  

 (124)بغ وابن عبد احلكم عن ابن وهب.كيف خفي عليه هذا؟ وقد ساقها من طريق أص
 . كما تقدم ذكره  أنه يف مسند عبد هللا بن وهب نفسه :وأيضا  من أدلته

: حدثنا ابن عياٍش القتباين، قال: اخلزالين قال إدريس بن حيىيوقد توبع عبد هللا بن وهب اتبعه 
، َعنْ  َثيِن َأيب، َعْن َأيب َعْبِد الر مْحَِن احْل بـ لِّيِّ  به . َعْبِد اَّللِ  ْبِن َعْمرٍو َحد 

، (4) - 383(194جمموع فيه مصنفات أيب العباس األصم وإمساعيل الصفار )ص: أخرجه يف 
إبراهيم بن من طريق  ،(652/ ح335املنتقى من مسموعات مرو للضياء املقدسي )ص: ويف 

 به  منقذ ، ثنا إدريس بن حيىي
مسلمة: ثقة، وقال ابن يونس : كان ثقة فيه قال ، نقذإبراهيم بن موإسناده صحيح إىل املتابع، 

ِرَضى، وكانت قد احرتقت كتبه قدميا  وبقيت له منها بقية، وكان حيدث مبا بقي من كتبه.وقال 
 (125)ابن اجلوزي : هو ثقة. وذكر حنو قول ابن يونس.

إدريس بن حيىي قال الفضل بن يعقوب الرخامي ان ، إدريس بن حيىي اخلوالين املصري أبو عمرو و 
 اخلوالين وكان يقال أنه من األبدال .

                                                           

 .(97/ 1) "العلل املتناهية يف األحاديث الواهية" (123)
 .(221/ 2) "هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته" (124)
 .(1240/ ت252/ 2) "الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة" (125)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     44الصفحة 

 (126).صدوق وهو :قال أبو حممد، سئل أبو زرعة عنه فقال: رجل صاحل من أفاضل املسلمني 
(: َوقَاَل أَب و ز ْرَعَة: َصد ْوٌق، َصاِلٌح، ِمْن أَفَاِضِل 166/ 10) "سر أعالم النبالء"وعند الذهيب يف 

ْسِلِمنْيَ .
 
 امل

 ( وقال أبو ز ْرعة الرازّي: َصد وق.26/ ت267/ 5) "اتريخ اإلسالم"ويف 
 وقال الذهيب: َوَصح َح َله  احلَاِكم .

 

 (127).أَبو َحفص، امِلصِرّي، الِقتباينّ ، ترمجة َعبد هللِا ْبن َعّياش ْبن َعّباس
 ومجعت يف هذه الرتمجة ما خيص اجلرح والتعديل فقط، وتوسعت يف ذلك .

 [بثقتهمن صرح ]
قال ابن َطهمان: مسعت حَيىي بن َمعني، يقول: عبد هللا بن َعي اش، ليس به أبس، ما أقربه من َأيب 

الَئي، كان أَبو ِإسرائيل يغلو يف الشيعة. )
 
 (128) (.162ِإسرائيل امل

 (129) (: من ثقات أهل مصر.هـ354قال ابن حبان )ت: 
 (130)كتاب " الثقات ".  و ذكره ابن حبان يف

ابن منده: وعبد هللا بن عياش، وعبد هللا بن سليمان من ثقات املصريني قاله أبو سعيد بن وقال 
 (131)يونس.

 (132)وقال أيضا : وعبد هللا بن سليمان وعبد هللا بن عياش مشهوران.
 (133)وذكر احلاكم يف كتابه "معرفة علوم احلديث" ضم الثقات.

                                                           

 .(957/ ت265/ 2) "اجلرح والتعديل البن أيب حامت" (126)
 وهذه الرتمجة قطعة من كتايب "إمتام هتذيب الكمال". (127)
 ."رواية طهمان-من كالم أيب زكراي حيىي بن معني يف الرجال " (128)
 (.1516/ ت 300)ص:  "مشاهري علماء األمصار" (129)
 .(8962/ ت 51/ 7) "حبان البن الثقات" (130)
 .(178/ 1) "التوحيد البن منده" (131)
 .(187/ 1) "التوحيد البن منده" (132)
 .(242: ص) "للحاكم احلديث علوم معرفة" (133)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     45الصفحة 

  

 [عبد هللا بن عياش توثيق ضمن من وثقه]
 

 صحيحه ".أبو عوانة حديثه يف "له أخرج 
 (134).ابن حبان يف "صحيحه"و 

 .(130/ ح82: ص) "الكبري العلل"وصحح له الرتمذي يف 
 .(14/ 41/ 1) "على صحيح مسلم همستخرج"يف  نعيم  وأبله وأخرج 

 (135) ."املستدرك"يف  وصحح له أبو عبد هللا احلاكم
 البخاري عند الثقات عن روايته صحت ممن بعدهم ومن التابعني أمساءالدارقطين يف " ذكر

 (136)".ومسلم
 (137) أبو حممد السمرقندي الدارمي.وأخرج له  :قال مغلطاي

شرح معاين "يف وصحح له (138). "شرح مشكل اآلاثر"بذكره له يف  لطحاويا وصحح له
 (139) ."اآلاثر

 (140). "التمهيد" يف وصحح له ابن عبد الرب
( يف  هـ535رشي، امللقب بقوام السنة )ت: الفضل بن علي القوأخرج له إمساعيل بن حممد بن 

 (141) ."احلجة يف بيان احملجة"كتابه 
                                                           

 (.96/ ح 298/ 1) "صحيح ابن حبان" (134)
 (.3468/ ح 422/ 2للحاكم ) "املستدرك على الصحيحني" (135)
/ 139/ 2) البخاري ومسلم". عن الثقات عندممن صحت روايته  مطين يف "أمساء التابعني ومن بعدهذكر الدارق (136)

 .( 629ت
 وهذا يعين أن إخراج الدارمي له توثيق، عند مغلطاي. (.109/ 8) "إكمال هتذيب الكمال" (137)
 (.5530/ ح 144/ 14للطحاوي ) "شرح مشكل اآلاثر" (138)
 (.2255 - 2254/ ح 382/ 1) "شرح معاين اآلاثر" (139)
 (.70/ 22) "من املعاين واألسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ " (140)
 (.465/ ح 474/ 2) "احلجة يف بيان احملجة" (141)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     46الصفحة 

 وسكت عنه . وأخرج له البيهقي.
 

 [يف مرتبة الصدوقية عبد هللا بن عياش من جعل]
 .أخرج له مسلم. يف املتابعات

 وأرجو أنه ال أبس به. وذكره ابن خلفون يف كتاب " الثقات " وقال: خرج له مسلم يف املتابعات،

(142) 
 (143)هو قريب من ابن هليعة.يس ابملتني، صدوق، يكتب حديثه، و قال أبو حامت: ل

: َحِديـْث ه يف ِعَداِد احَلَسِن. ، قـ ْلت   قال الذهيب: اإِلَمام ، الَعامل ، الص د ْوق 
َعَة، َتصِليٌح  : ه َو َقرِْيٌب ِمِن اْبِن هَلِيـْ َعَة، ِإْذ يـ َقاِرب  يف الَوزِن ِبَشْيٍخ َخر َج َوقـَْول  َأيب َحامتٍِ حِلَاِل اْبِن هَلِيـْ

َعَة، َوَأن  اْبَن هَلِيـَْعة أَْعَلم  ِبَكِثرْيٍ ِمْنه .  (144) َله  م ْسِلٌم، َوالَ َرْيَب أَن ه  َأوَثق  ِمِن اْبِن هَلِيـْ
: َصد  وقال أيضا  :  وٌق، لَْيَس اِبْلَمِتنِي. َوقَاَل أَْيض ا: ه َو َقرِيٌب ِمِن َواْحَتج  بِِه م ْسِلٌم. قَاَل أَب و َحامتٍِ

: ه َو أَقـَْوى ِمِن اْبِن هَلِيَعَة.  (145)اْبِن هَلِيَعَة. قـ ْلت 
 (146). ثياحلد َصاحل: يف "املغين" وقال أيضا  

 [عبد هللا بن عياش من ضعف]
 ومل خيرجا حلديثه. (147)النسائي: ضعيف.،و قال أبو داود

سعيد ابن يونس يف " اتريخ مصر ": عبد هللا بن عياش بن عباس بن جابر الرعيين مث وقال أبو 
 (148)القتباين منكر احلديث وتبعه على ذلك ابن ماكوال وغريه.

                                                           

 (.109/ 8) "إكمال هتذيب الكمال" (142)
 .(580/ت126/ 5) "حامت أيب البن والتعديل اجلرح" (143)
 (.118/ ت 333/ 7) "سري أعالم النبالء" (144)
 .(206/ ت 425/ 4) "اتريخ اإلسالم" (145)
 .(3292/ ت350/ 1) "الضعفاء يف املغين" (146)
 .(411/ 15) "الرجال أمساء يف الكمال هتذيب" (147)
 .(759/ ت279/ 1) ي"املصر  يونس ابن اتريخ"، و(109/ 8) "إكمال هتذيب الكمال" (148)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     47الصفحة 

 وكناه ابن مردويه يف كتاب " أوالد احملدثني ": أاب بكر.
 (149).سعيد ابن يونس قوال آخر بتوثيقه ونقل ابن منده عن أبو

حسن : : كما قال ابن حجر: صدوق يغلط.والذهيب يف عبد هللا بن عياش اخلالصةو 
 احلديث.

 

 : [صحح بهضعف هذا الطريق على شرطه بتضعيف رجال إسناده، و م أييت عنه ما ي  من ي  ]
وممن ضعف هذا الطريق ، أبو داود سليمان بن األشعث صاحب السنن، فلم خيرجه من هذا 

 آخر .الطريق وإاما أخرجه من طريق 
فإن مدار هذا  عبد هللا بن عياش بن عباس . وكذلك فعل النسائي.: فقد ضعف أبو داود 

 هذا.  عبد هللا بن عياشالطريق على 
 

 [ الثالثاحلديث ] 
 

ال يصلح لالعتبار به، وال ، ضعيفة جداً أما حديث عبد هللا بن عباس فكل طرقه  (3)حـ 
 يستشهد به.

 فرواه عن ابن عباس : 
 .ذكوان السمان أبو صاحل (1-3)حـ 
 .سعيد بن جبريو  (2-3)حـ 
 .شهر بن حوشبو  (3-3)حـ 
 . عطاء بن أيب رابحو  (4-3)حـ 

 

 "الكبري املعجم"أخرجه الطرباين يف ف ،عن ابن عباسأما طريق أبو صاحل ذكوان  (1-3)حـ 
(، من طريق معمر بن زائدة، عن 206/ 4)يف "الضعفاء" والعقيلي ، (10845/ح5/ 11)

 به.عن ابن عباس األعمش، عن أيب صاحل 

                                                           

 .(178/ 1) "التوحيد البن منده" (149)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     48الصفحة 

 على يتابع وال األعمش عن زائدة بن معمرقال العقيلي : وإسناده ضعيف جدا . معمر بن زائدة، 
 (150) .حديثه

 

الوضاح بن عبد هللا  من طريق أيب عوانةف، سعيد بن جبري عن ابن عباس طريقوأما  (2-3)حـ 
 به. سعيد بن جبري عن ابن عباس، عن عبد األعلى، عن اليشكرى 

 .ضعيفة جدا  ال تصلح لالعتبار هباهذه  سعيد بن جبريعبد األعلى، عن وإسناد ضعيف، ورواية 
عبد األعلى بن عامر الثعلىب أنه ضعيف يصلح لالعتبار به إذا خلى حديثه يف الراجح عندي و 

 والنكارة.من االضطراب 
وزاد فيه اترة أخرى  وأوقفهاترة وقد روى احلديث عن سعيد بن جبري واضطرب فيه ورفع احلديث 

 اترة وغلط فيه اترة.
 بن سعيد عن احلديث منكر :حنبل بن أمحد قالفقد ومل يتابع أما إذا تفرد عن سعيد بن جبري 

 (151).جبري
 (152) يتابع عليها.بن عدى: حيدث عن سعيد بن جبري، أبشياء ال اقال و 

عبد الرمحن بن مهدى: ما أدرى كيف أحدث عن عبد األعلى، واحد يقول: عن ابن وقال 
 (153)احلنفية، وآخر يقول: عن أىب عبد الرمحن، وآخر يقول: عن سعيد بن جبري.

 بن جبري، أو اضطرب فال يصح االعتبار به وحيتاج إىل طرق أخرى.فإذا تفرد عن سعيد 
 بلفظ :  مرفوعاً ن سعيد بن جبري عن ابن عباس فقد روى احلديث ع 
ما  ومن قال يف القرآن بغريجاء يوم القيامة ملجما بلجام من انر،  من سئل عن علم فكتمه»

 .«يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من انر
/ ح 125)ص:  "الفوائد املنتقاة العوايل احلسانيف "لسمرقندي وا ،(2585أبو يعلى )أخرجه 

41). 
                                                           

 .(1790/ ح206/ 4) "للعقيلي الضعفاء" (150)
 .(546/ 6) "الرجال ضعفاء يف الكامل" (151)
 .(547/ 6) "الرجال ضعفاء يف الكامل" (152)
 .(3684/ ت 354/ 16) "الرجال أمساء يف الكمال هتذيب" (153)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     49الصفحة 

العلل املتناهية يف األحاديث ، وابن اجلوزيفي "(368/ 5)"اترخيبغدادوأخرجه اخلطيب يف "
 ،(120 -119/ ح89/ 1) "الواهية

 من: »بلفظ  مرفوعاً : قال عباس ابن عن جبري، بن سعيد عن األعلى عبد عوانة عن أيبعن 
 . «انر من بلجام القيامة يوم أجلم فكتمه علم عن سئل

 .«ومن قال يف القرآن بغري ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من انر»بغري زايدة : 
 

عوانة، عن عبد األعلى، عن  أيب عن(422/ ح146/ 6) "اإلابنة الكربىيف "ابن بطة وأخرج 
أجلم يوم القيامة  يف القرآن بغري علممن قال : » بلفظ  موقوفاً سعيد بن جبري، عن ابن عباس، 

 . «بلجام من انر
 

 بن سعيد القطان حيىي من طريق(8031/ ح286/ 7) "السنن الكربىيف "لنسائي وأخرجه ا
 مرفوعاً سعيد بن جبري، عن ابن عباس،  قال: حدثنا عبد األعلى، عن الثوري قال: حدثنا سفيان

 (154).«فليتبوأ مقعده من النار يف القرآن برأيه، أو مبا ال يعلممن قال »: بلفظ
 

، عن عبد األعلى، الثوري سفيانمن طريق (2950/ح 199/ 5) ه"سننيف " الرتمذي وأخرجه
من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده : »بلفظ مرفوعاً عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس 

 هذا حديث حسن.وقال : «: من النار
 

عوانة، عن عبد األعلى،  أيبمن طريق  (2951/ح 199/ 5) ه"سننأيضا  يف " الرتمذي وأخرجه
اتقوا احلديث عين إال ما علمتم، فمن  : »مرفوعا  بلفظ عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، 

. «فليتبوأ مقعده من النار ومن قال يف القرآن برأيهكذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، 
 هذا حديث حسن.وقال : 

 

                                                           

 ورواية القطان تصحيح حلال عبد األعلى لكن ذكر العقيلي أن حيىي القطان رجع عن الرواية عن عبد األعلى . (154)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     50الصفحة 

حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو قال :  (2974/ ح122/ 5) ه"مسنديف "أمحد وأخرجه اإلمام 
اتقوا احلديث »: بلفظ مرفوعاً عوانة، عن عبد األعلى، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، 

عن إال ما علمتم، فإنه من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب يف 
 .«القرآن بغري علم، فليتبوأ مقعده من النار

 

 .«من تكلم يف القرآن برأيه، فليتبوأ مقعده من النار»وتوبع عبد األعلى يف قوله : 
يف  الطربيأخرجه موقوفا ،  بكر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباساتبعه ليث بن أيب سليم عن 

من طريق زائد بن  (46/ 6) "اإلحكام يف أصول األحكاميف "ابن حزم ، و (72/ 1) ه"تفسري "
من قال يف موقوفًا بلفظ :  بكر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباسقدامة عن ليث عن 

 .القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من جهنم
 .وإسناد ضعيف ، ليث بن أيب سليم خمتلف فيه يصلح للمتابعة

 ، فقد أخطاء.سوادة بن، ومن قال إنه : بكر هعرفأ وبكر مل
املعتمر بن من طريق (4/ ح48/ 1)"التفسري الوسيطيف " لواحديفأخرج ا ،واضطرب ليث فيه

سليمان، عن ليث، عن احلسن، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس، قال: قال رسول هللا صلى 
 .«من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار»هللا عليه وسلم: 

بكر أقوى من الطريق الليث عن وإن كان الطريق الليث عن فجعل مكان بكر، احلسن.
 احلسن.

 من بلجام لقيامة يوم أجلم فكتمه علم عن سئل من»قوله :  يفومل يتابع ليث، عبد األعلى 
 .«انر

أبو األحوص و (156)عبد الرمحن بن سليمان بن أيب اجلونعنه فرواه (155)وأختلف على الليث 
 «علما عنده من كتم»عن الليث عن عطاء عن أيب هريرة مرفوعا  بلفظ : (157)

                                                           

 .(1872س / 67/ 10) "العلل" فرفعه عنه أبو األحوص.واختلف عن ليث بن أيب سليم، قال الدارقطين :  (155)
 .(9/ ح6/ 1)البن عبد الرب  "جامع بيان العلم وفضله" (156)
 (.7532/ ح 293/ 7لطرباين )ل "املعجم األوسط" (157)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     51الصفحة 

عن الليث عن عطاء عن أيب هريرة (159)وجرير (158)،عبد ربه بن انفعورواه أبو شهاب 
 موقوفا .

 وهذا االضطراب من ضعف ليث بن أيب سليم.
. ففيه خالف بني علماء «من قال يف القرآن بغري علم فليتبوأ مقعده من النار»وأما حديث : 

احلديث بناء  على خالفهم يف عبد األعلى، فصححه بعضهم وحسنه البعض، وضعفه البعض، 
 ولست بصدد الكالم عليه. 

 السداد. نسأله وعبد األعلى تقدم حاله عندي، وإىل هللا العلم و 
 عتبار هبا.ومضطربة ال يصح اال جدا   ضعيفة سعيد بن جبري عن ابن عباسواخلالصة : أن طريق 

 

 "األوسط"املعجم أخرجه الطرباين يف فعن ابن عباس: أما طريق شهر بن حوشب، (3-3)حـ 
عن ابن (، من طريق عبد هللا بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن شهر 7187/ح 171/ 7)

 .بهعباس 
 وإسناده ضعيف جدا  ، عبد هللا بن خراش، متهم ابلكذب ووضع احلديث .

 (160).احلديثِ  م نَكر  قال البخاري: 
 عمار بن حممد وقال، احلديث يضع كان،بشيء ليس دا  ج احلديث ضعيف :الساجي قالو 

 (161).كذاب :املوصلي
 

فتقدم الكالم عليها عند الكالم على ، عن ابن عباسأما طريق عطاء بن أيب رابح  (4-3)حـ 
 حديث أيب هريرة.

                                                           

 (.246/ 4)البن سعد  "الطبقات الكربى" (158)
 (.142/ ح 33)ص:  "العلم أليب خيثمة زهري" (159)
 .(219/ ت80/ 5) للبخاري "الكبري التاريخ" (160)
 .(198/ 5) "التهذيب هتذيب" (161)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     52الصفحة 

، وهذا إسناد ضعيف، (162)وخالصته : أنه من طريق جابر اجلعفي عن عطاء عن ابن عباس 
جابر خمتلف فيه وإذا مل ،و جدا  ملخالفة جابر من هو أوثق منه ةضعيفرواية جابر عن عطاء هذه و 

 يصرح ابلتحديث فحديثه مرتوك . 
 

 [ الرابعاحلديث ] 
 

 : مجاعة منهمرضي هللا عنه فرواه عنه  أنس بن مالك حديثأما  (4)حـ 
 .دعانعلي بن زيد بن ج (1 -4)حـ 
 .وعمر بن شاكر (2 -4)حـ 
 .وحممد بن واسع (3 -4)حـ 
 ويوسف بن إبراهيم. (4 -4)حـ 

 . ضعيفة جداً وكل هذه الطرق 
 

/ 7) "الكامل"أخرجه ابن عدي يف ف، عن أنس علي بن زيد بن جدعانأما طريق  (1 -4)حـ 
العلل املتناهية "وابن اجلوزي يف ،(151/ 1) "اتريخ أصبهانوأبو نعيم يف "(، 11083/ ح 207

علي بن عنعن َعبد الرمحن بن القطامي، من طريق  (130/ ح 93/ 1) "يف األحاديث الواهية
 به مرفوعا  . جدعان، عن أََنس بن مالك زيد بن

 ، ال يستشهد به.ضعيف جداً وإسناده 
قال أبو حفص عمرو بن علي الفالس: عبد الرمحن بن القطامي الذي حيدث عن أيب املهزم لقيته 

 (163).كذاابً وكان 
 (164).ضعيف احلديث جداً مرتوكوقال البزار: 

 

                                                           

 .(26: ص)للخطيب  "ابلشافعي االحتجاج" (162)
  (.1327/ ت 279/ 5) "اجلرح والتعديل البن أيب حامت" (163)
  (.120/ 5) "لسان امليزان" (164)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     53الصفحة 

العلل املتناهية يف "يف أخرجه ابن اجلوزي ف، عن أنس: شاكرعمر بن  أما طريق (2 -4)حـ 
 .، عن أنٍس بهمن طريق عمر شاكر ( ،131/ ح 93/ 1) "األحاديث الواهية

 (165)ضعيف احلديث، يروى عن أنس املناكري.: وعمر بن شاكر، قال فيه أبو حامت 
 (166).نسخة قريب ا من عشرين غري حمفوظوقال ابن عدي : حيدث عن أنس ب

 

 "حلية األولياء"أبو نعيم األصبهاين يف ، فأخرجه عن أنسحممد بن واسعأما طريق  (3 -4)حـ 
العلل ، وابن اجلوزي يف "(7647/ ت 325/ 14) "اتريخ بغدادواخلطيب يف "،(354/ 2)

/ 1)ه"معجم أسامي شيوخيف " اإلمساعيليو  ،(129/ ح93/ 1) "املتناهية يف األحاديث الواهية
 ،(السالماين)أو  السالمي القاسم بن حممد عنحممد بن سهل العطار، طريق من كلهم ،(470

حيىي بن سليم الطائفي، عن عمران بن مسلم، عن حممد بن  ،عناجلعفي حيىي بن سليمان عن
 به. ، عن أنسواسع

 ، ال يصلح لالعتبار. ضعيف جداً قلت: وهذا إسناد 
عن أنس، مل نكتبه إال من هذا  حديث غريب من حديث حممد بن واسعهذا قال أبو نعيم : 

 (167) الوجه.
 (168).متهم ابلكذب ووضع احلديث ،العطارأبو عبد هللا حممد بن سهل بن عبد الرمحن -
حممد بن سهل قال الذهيب يف ترمجة  فمجهول ،(السالماين)أو  السالمي القاسم بن حممدوأما -

 (169)روى عن طائفة ال يعرفون.: العطار
، عمران بن مسلم، فحسن احلديث، وال يقبل تفرده مبثل هذا عن  حيىي بن سليم الطائفيأما -

 .ويعد تفرده منكراً 

                                                           

  (.619/ ت 115/ 6) "اجلرح والتعديل البن أيب حامت" (165)
 (.1229/ ت 113/ 6) "الرجالالكامل يف ضعفاء " (166)
 .(355/ 2) "األصفياء وطبقات حلية األولياء" (167)
 (.6890/ ت 187/ 7) "لسان امليزان" (168)
 .(7653/ ت 576/ 3) "االعتدال ميزان" (169)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     54الصفحة 

رواية : وهو الذي روى عنه حيىي بن سليم إال أن يف يف ترمجة عمران بن مسلم وقال ابن حبان 
 (170).حيىي بن سليم عنه بعض املناكري

قال أمحد بن حنبل: أتيت حيىي بن سليم الطائفي، فكتبت عنه شيئ ا، فرأيته خيلط يف األحاديث 
 (171)فرتكته.

ولعمران القصري غري ما ذكرت، وهو حسن احلديث : يف ترمجة عمران بن مسلموقال ابن عدي 
وإاما ذكرته ألجل أنه يروي أشياء ال يرويها غريه ويتفرد عنه قوم بتلك األحاديث، وهو ممن 

 (172)يكتب حديثه.
ما أعلمه مسع من أحد من  قال على ابن املديىن :أنس.ثقة ومل يسمع من ف :حممد بن واسعأما -

 (173).الصحابة
 ال يصلح لالعتبار واالستشهاد. ضعيف جداً أن اإلسناد  :فاخلالصة

حيىي بن : جمهول، و (السالماين)أو  القاسم بن حممدالسالمي،و كذاب: حممد بن سهل العطار
 .منقطعة روايته عن أنس: حممد بن واسعو ، منكرة عمران بن مسلم: روايته عن سليم الطائفي

 

/ 168/ 3) "الضعفاء"يف العقيلي أخرج ف، عن أنسيوسف بن إبراهيمأما طريق  (4 -4)حـ 
يوسف  عنمن طريق عمر بن سليم ، (264/ ح 97/ 1) "هسنن"يف  ابن ماجه، و (1159ت 

 به . أنس بن مالك عنبن إبراهيم 
 (174). عنده عجائب: البخاري فيه قال يوسف بن إبراهيم،، اً دج ضعيفوإسناده 

 (175).عنده عجائب ضعيف احلديث، منكر احلديث،: الرازي أبو حامتوقال 

                                                           

 .(9879/ ت 242/ 7) "الثقات البن حبان" (170)
 .(2030/ ت 406/ 4) "للعقيلي الضعفاء" (171)
 .(170/ 6) "الكامل يف ضعفاء الرجال" (172)
 .(5669/ ت 578/ 26) "هتذيب الكمال يف أمساء الرجال" (173)
 .(3388/ ت 377/ 8) "للبخاري الكبري التاريخ" (174)
 .(911/ ت 218/ 9) "حامت أيب البن والتعديل اجلرح" (175)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     55الصفحة 

وال  ،ال حتل الرواية عنه ،يروي عن أنس بن مالك ما ليس من حديثهوقال ابن حبان: 
 (176).وأقوام مشاهري،االحتجا  به ملا انفرد من املناكري عن أنس

 

 [ اخلامساحلديث ] 
 

 : ، فرواه عنه وأما حديث جابر بن عبد هللا (5)حـ 
 .عطاء بن أيب رابح (1 -5)حـ 
 .حممد بن مسلم بن تدرس أبو الزبريو  (2 -5)حـ 

 

 فرواه عن عطاء كل من :،عن جابر عطاء بن أيب رابح أما طريق (1 -5)حـ 
 .مطر الوراقوعلي بن احلكم، و  ،ِعْسل بن سفيانو ، مساك بن حرب (1-1 -5)حـ 

 

مساك، فرواه عن  ى، فقد أختلف فيه علعن جابر امساك بن حرب عن عطاء روايةأما  (1-أ
 .مفضل بن صاحلو  ،إبراهيم بن طهمانمساك: 

أخرجه ، عطاء، عن أيب هريرة، عن مساكإبراهيم بن طهمان، عن ،على الوجه الصحيحرواه و 
/ 1) "شرح السنةيف "لبغوي وا، (574/ ح346)ص:  "املدخل إىل السنن الكربىيف "لبيهقي ا

 .هذا حديث حسنوقال البغوي :  (177)وغريهم .  (217
 (.3277/ س 384/ 13الدارقطين يف العلل )وصواب هذا الطريق، 

 

، فقد تقدم الكالم عليه عن امساك عن عطاء عن جابر فضل بن صاحلوأما رواية امل (1-ب
يب هريرة وأن املفضل اضطرب فيه اترة يرويه عن مساك واترة عن مطر أعند الكالم على حديث 

 يف سنده، والصواب عن عطاء عن أيب هريرة. أواملفضل ، ضعيف وأخط الوراق.
 

/ 3)"الضعفاء"يف العقيلي فأخرجه ،عن عطاء عن جابر ِعْسل بن سفيان روايةوأما  (1- 
العلل "( وابن اجلوزي يف369 - 368/ 12)، (94/ 9) يف "اتريخ بغداد" ( واخلطيب426

                                                           

 (.1233/ ت 134/ 3) "اجملروحني البن حبان" (176)
 تقدم الكالم عليه عند ذكر طرق حديث أيب هريرة. (177)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     56الصفحة 

، عن ِعْسل (178)ميمونمن طريق عبيس بن ،(142/ 97/ 1)"املتناهية يف األحاديث الواهية
 به.عن جابر بن سفيان، عن عطاء 

 .كما تقدم   ، والصواب عن عطاء عن أيب هريرة ضعيف جداً وإسناده 
 (179) منكر احلديث. :البخاري قال فيهضعفه احملدثني جدا   هذا وعبيس بن ميمون
 (180) .حَمْف وظٍ  َغيـْر   يـَْرِويهِ  َما َوَعام ة  قال ابن عدي : 

 ."التقريب"يف ذلك ابن حجر  كما خلص احلافظوعسل بن سفيان : ضعيف  
 

/ 2)"الفقيه واملتفقه"أخرجه اخلطيب يف ف، علي بن احلكم عن عطاء عن جابر روايةأما  (1-د
 من طريق حممد بن سعيد القرشي، ان محاد بن سلمة، عن علي بن احلكم به..(386

 عن أيب هريرة كما تقدم .والصواب عن عطاء  ،ضعيف جداً  وإسناده   
 (الكريزي) االثرم يحممد بن سعيد بن زايد القرشى أبو سعيد املصر ، هو حممد بن سعيد القرشي

 أبو حامت الرازي : منكر احلديث مضطرب احلديث ضعيف كان عفان اتكأ عليه. فيه قال
ضعيف احلديث  اب زرعة عن حممد بن سعيد بن زايد البصري فقال أقال ابن أيب حامت : سألت 

 (181) كتبت عنه ابلبصرة وكتب عنه أبو حامت ببغداد وليس بشئ، وترك حديثه ومل يقرأ علينا.
 (182).يكذب أراه ابلبصرة مات األثرم سعيد بن حممد :اجلمال هارون بن موسى وقال

 

طبقات احملدثني "به: أخرجه أبو الشيخ يف  عن جابر مطر الوراق، عن عطاء وأما (1-هـ
 (.297/ 1) "أخبار أصبهان"( وأبو نعيم يف 147/ 3) "أبصبهان
 .جداً  ضعيفوسنده 

                                                           

 .صحح نسختك)عيسى( وهو خطأ،  "اتريخ بغداد"وقع يف املطبوع من  (178)
 .(359/ ت79/ 7) للبخاري "الكبري التاريخ" (179)
 .(1537/ ت91/ 7) "الرجال ضعفاء يف الكامل" (180)
 .(1444/ ت264/ 7) "اجلرح والتعديل البن أيب حامت" (181)
 .(1777/ ت551/ 7) "الرجال ضعفاء يف الكامل" (182)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     57الصفحة 

حديثه عن صدوق كثري اخلطأ و ، قال ابن حجر : مطر بن طهمان الوراق ، هومطر الوراقف   
 .عطاء ضعيف

 فقد خالف مطر الثقات يف روايتهم عن عطاء فجعله عن جابر.   
 

فأخرجه اخلطيب يف ، ، عن جابرأبو الزبريحممد بن مسلم بن تدرس وأما طريق  (2 -5)حـ 
/ 1) "العلل املتناهية يف األحاديث الواهية،ابن اجلوزي يف "(3616/ ت99/ 8)" بغداد اتريخ"

جعفر بن أيب الليث الصغدي قال ان احلسن بن عرفة قال حدثنا عبد من طريق ،(126/ ح92
 مرفوعا .، به الرزاق ان سفيان الثوري عن أيب الزبري عن جابر

شيخ جمهول، وعن احْلََسن بن عرفة أحاديث : جعفر بن أيب الليثعن قال اخلطيب 
 (183).منكرة

قال العلوي: أبو الليث امسه عامر، واحلديث ال أصل له، وليس أعلم أن ابن مث قال اخلطيب : 
 .عرفة حدث عن عبد الرزاق
 أن نعلم وال احلديث هلذا أصل ال: أيضا   العلوي العباس بن علي قالوقال ابن اجلوزي أيضا  : 

 (184).وهذا حديث منكر :قال الرزاق عبد عن روى عرفة بن احلسن
 

فقد أدخله بعضهم يف طرق احلديث، ومل يظهر يل وجه . حممد بن املنكدر، عن جابروأما طريق 
 مع ما فيه من ضعف.، إدخاله فيها

 

 [ السادساحلديث ] 
 

، (384/ ت  313/ 1) "الضعفاء"يف  ه العقيليأخرجف، وأما حديث طلق بن علي (6)حـ 
/ 8)"املعجم الكبرييف" لطرباينوا ،(2217/ ح 206/ 2) يف الضعفاء" لكامليف "ا ابن عديو 

العلل املتناهية يف وابن اجلوزي يف "، (2/40) "الصحابة معجميف " قانع ابنو ،(8251/ 334

                                                           

 .(1854/ ت454/ 2) "امليزان لسان"، و(1516/ ت414/ 1) "االعتدال ميزانوالذهيب يف " (183)
هذا حديث منكر ال أصل له وال يعرف  :قال علي بن العباسقال:  "ختريج الكشاف"ونقل الزيلعي أيضا  يف  (184)

 .(268/ ح252/ 1ختريج أحاديث الكشاف )احلسن بن عرفة روى عن عبد الرازق انتهى.



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     58الصفحة 

،  (433/ ح 267/ 1) "الشهابمسند يف "القضاعي و ، (142/ 97/ 1) "األحاديث الواهية
)طلق بن من طريق محاد بن حممد الفزاري عن أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه كلهم 
 علي(.

قال العقيلي: ليس له أصل من حديث قيس بن طلق وال جاء به إال هذه الشيخ )يعين: محاد بن 
 حممد(.

 .: وهذا احلديث هبذا اإلسناد غريب جدا  ابن عديقال    
 :صاحل جزرةفيه قال  محاد بن حممد الفزاري تفرد بهأقول : وإسناده ضعيف جداً ،    

 ضعفوه.  :وقال ابن اجلوزي (185)ضعيف.
وقد .قيس بن طلق، فحسن احلديث )وفيه تفصيل(، إال أنه ال يقبل تفرد أيوب بن عتبة وأما   

 توبع مبا سيأيت. ولكن مل أقف للمتابع خمرج وال إسناد.
 : منكر احلديث.، عن أىب داودياآلجر قال    

 

 (.2283/ 151/ 3) "أطراف الغرائب واألفرادوله طريق أخر ذكر الدارقطين يف "   
َعن أَبِيه، َوتفرد ِبِه حم َم د بن َجابر َعن  طلقتفرد ِبِه سراج بن عقَبة َعن قيس بن قال الدارقطين : و 

 سراج.
 .بن طلق السحيمى احلنفى، أبو عبد هللا اليمامى بن سيارا : وحممد بن جابر هذا هوأقول    
 وهو ضعيف احلديث يستشهد به )وفيه تفصيل( إال أنه ال يقبل تفرده.    
 : ليس ابلقوى، يتكلمون فيه، روى مناكري.يقال البخار    

 حبديثهما. يفرحقال يعقوب بن سفيان: حممد بن جابر وأيوب بن عتبة ضعيفان ال و 
عرف من هو فوق حممد بن جابر مع إسناد أيوب لكان صاحلًا لالستشهاد وهذا اإلسناد لو 

فال كما سبق ،، مع قول إمامني مطلعني ومها العقيلي وابن عدي  به لكن  م أقف على إسناده
 .القول ابالستشهاد به عندي يصح

 ال يصح اإلستشهاد به . جدا   ضعيف حديث طلق بن علياخلالصة : و 
 

                                                           

 (.1132/ ت 102)ص: للذهيب  "ديوان الضعفاء" (185)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     59الصفحة 

 [ السابعاحلديث ] 
 

ريويه عنه انفع مواله، ف، رضي هللا عنهما وأما حديث عبد هللا بن عمر بن اخلطاب (7)حـ 
 وعن انفع يرويه:

 .احلسن بن ذكوان (1-7)حـ 
 .حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أىب ذئبو  (2-7)حـ 

 

املعجم "لطرباين يف اأخرجه ف عن ابن عمرعن انفع ، احلسن بن ذكوانأما طريق  (1-7)حـ 
اتريخ "( وابن عساكر يف 371/ 2) يف "الكامل" وابن عدي (3921/ ح 183/ 4)"األوسط
، (121/ 97/ 1) "العلل املتناهية يف األحاديث الواهيةاجلوزي يف "ابن ،و (219/ 49) "دمشق

جمالس يف عبد هللا بن منده و أب ، و(27/ ح 27السابع من فوائد )ص: يف عثمان البحريي  وأبو 
من طريق حسان كلهم (77/ ح 83فوائد ابن نصر )ص: ، و (411/ ح424)ص:  همن أمالي

 به.عن ابن عمر عن انفع ، احلسن بن ذكوانبن سياه قال: ان 
 .حسان بن سياهوعلته  . ضعيف جداً وإسناده    
َحِديث: من س ِئَل َعن علم فكتمه احلَِديث.  ،احْلسن بن ذْكَوان َعن اَنِفع: رقطينالداقال    

 (186)َغرِيب من َحِديث احْلسن بن ذْكَوان َعن اَنِفع.
هذا حديٌث غريٌب من حديث : يف "اتريخ دمشق" قال رقطينالداعن  نقله ابن عساكرو    

 .ن عمر، تفرد به حسان بن سياه عنهاحلسن بن ذكوان، عن انفع، عن اب
 ذكوان بن واحلسن هبدلة بن وعاصم اثبت عن حدث:  اهبن سي وقال ابن عدي يف عن حسان

 (187).عليه يتابعوه ال مما وغريهم
 عن احلديث وهذامث قال ابن عدي يف آخر ترمجة حسان بن سياه بعد إخراجه هلذا احلديث:    

 ال وعامتها ذكرته ما غري أحاديث له سياه بن وحسان الوجه هذا من إال يروي أعلم ال انفع
 (188).حديثه هو رواايت على يتبني والضعف عليه غريه يتابعه

                                                           

 .(3220/ ح445/ 3) "أطراف الغرائب واألفراد" (186)
 .(500/ ت248/ 3) "الرجال ضعفاء يف الكامل" (187)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     60الصفحة 

ال جيوز  اتاألثب حديث يشبه ال مبا الثقات عن أييت جداً  احلديث منكروقال ابن حبان : 
 (189).االحتجاج به إذا انفرد ملا ظهر من خطئه يف روايته على ظهور الصالح منه

 (190). َضِعيف مبناكري اَثبت َعن روىوقال أبو نعيم :   
اَرق ْطيِنّ  ضعفهوقال الذهيب :      (191).الد 

 

اجلوزي يف أخرجه ابن فبه: عن عبد هللا بن عمرابن ذؤيب، عن انفع  أما طريق  (2-7)حـ 
عن  أمحد بن بكرويه البالسيمن طريق ، (122/ 97/ 1) "العلل املتناهية يف األحاديث الواهية"

 به. عن انفع عن ابن عمر بن يزيد األنصاري، أان ابن ذؤيب،  خالد
 .ضعيف جداً وإسناده    

 (192)(.ابن ذؤيبعن بن يزيد األنصاري،  خالد)كذا وقع يف السند 
 ، وال يعرففإن ابن ذؤيب ال يعرف( ابن ذؤيبيف عبارة )من الطباعة  ءوالذي يظهر يل أنه خطا

الرمحن بن املغرية بن حممد بن عبد يعرف ابلرواية عن انفع هو ابلرواية عن انفع ، وإاما الذي 
 .احلارث بن أىب ذئب

ويروي  القسري، يروي عن خالد بن يزيد أمحد بن بكر أبو سعيد البالسيهو بكرويه وأمحد بن 
 .بن يزيد األنصاري خالد، ويف هذا السند يقول : العمري خالد بن يزيد عن

 .بن أىب ذئب، فإنه يروي عن اولعل األقرب أنه خالد بن يزيد العمري
 روى أحاديث مناكري عن الثقات.قال عنه ابن عدي : ،  بكرويهوأمحد بن 

 .كذاب، يروي املوضوعاتوخالد هذا قال ابن اجلوزي : وخالد بن يزيد العمري، 

                                                                                                                                                                              

 .(253/ 3) "الرجال ضعفاء يف الكامل" (188)
 .(274/ ت267/ 1) "حبان البن اجملروحني" (189)
 .(54/ ت75: ص) "نعيم أليب الضعفاء" (190)
 .(1371/ ت156/ 1) "الضعفاء يف املغين" (191)
 .صحح نسختك (192)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     61الصفحة 

 عن املوضوعات يروي: حبان ابن قال .وحيىي حامت أبو كذبهو وقال ابن حجر يف اللسان : 
 (193).األثبات

 

 [ الثامناحلديث ] 
 

 :مجاعة منهم عنه  رواهو ، عبد هللا بن مسعودوأما حديث  (8)حـ 
 بن يزيد النخعي. األسود (1 -8)حـ 
 .حكيم بن عمري بن األحوص، أبو األحوصو  (2 -8)حـ 
 .النخعىعلقمة بن قيسو  (3 -8)حـ 
 بن عبد هللا بن مسعود . أبو عبيدةو  (4 -8)حـ 

 

يف أخرجه ابن عدي ف ،هللا بن مسعودعبد عن بن يزيد النخعيأما طريق األسود  (1 -8)حـ 
/ 10) "عجم الكبريامل"يف  ، والطرباين( 8/55)، و(12750/ح149/ 8)"لضعفاءالكامل "

/ 4)"الضعفاء"يف ، والعقيلي (5540/ ح356/ 5) "املعجم األوسط"ويف ،(10197/ ح 101
/ ح 89/ 1) "الواهية األحاديث يف املتناهية العلل"يف وابن اجلوزي  (194)،(1731/ ت 159
عن ابن من طريق موسى بن عمري، ثنا احلكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن األسود (195)،(116

 به.مسعود 
 . ضعيف جداً وإسناده 

 .منكر هبذا اإلسنادوهذا احلديث قال ابن عدي: 
وهذه األحاديث الثالثة عن احلكم هبذا اإلسناد، وال أعلم يرويها عن احلكم غري وقال أيضا : 

 بن عمري.موسى 
                                                           

 .(2910 / ت345/ 3) "امليزان لسان" (193)
والصواب :  (،عتيبة عن إبراهيم عن عبد هللا بن مسعوداحلكم بن : ) سقط كلمة األسودوقع يف إسناده تبيه:  (194)
 .صحح نسختك(. عن عبد هللا بن مسعود األسودن عإبراهيم )
(، األسود بن يزيد عن عبد هللا بن مسعود بناحلكم بن عتيبة عن إبراهيم وقع يف إسناده خطأ مطبعي: )تبيه:  (195)

 .صحح نسختك(. األسود بن يزيد عن عبد هللا بن مسعود نعإبراهيم والصواب : )



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     62الصفحة 

وعامة ما يرويه مما ال يتابعه ،وموسى بن عمري هذا له غري ما ذكرت أحاديث: ابن عديمث قال 
 .الثقات عليه

. حدثنا حممد بن عيسى، حدثنا عباس منكر احلديثموسى بن عمري عن احلكم، وقال العقيلي: 
 .ليس بشيءقال: مسعت حيىي قال: موسى بن عمري ، عن احلكم، 

 (196).ذاهب احلديث، كذابقال أبو حامت الرازي: و 

 .مرتوك وقد كذبه أبو حامت: يف "التقريب" وقال ابن حجر
 

احلاكم  أخرجه، فعن عبد هللا بن مسعودحكيم بن عمري طريق أبو األحوص أما  (2 -8)حـ 
 وابن عدي (،10089/ح 102/ 10)"الكبري"املعجم  والطرباين يف ،(90 :)ص "املدخل"يف 

 (9/ ح 11/ 1)"جامع بيان العلم وفضله" وابن عبد الرب يف (8927ح/ 62/ 6)يف "الكامل"
وابن اجلوزي يف العلل ، (3113/ت 74/ 6) "بغداد اتريخ"البغدادي يف  واخلطيب تعليقا ،

 .(115/ ح 88/ 1)املتناهية 
 به.عن عبد هللا بن مسعود من طريق سوار بن مصعب عن أيب إسحاق عن أيب األحوص 

 . ضعيف جداً وإسناده 
 وال أعلم يرويه عن أيب إسحاق غري سوار بن مصعب.وقال ابن عدي: 

، وهو ضعيف  وعامة ما يرويه ليست مبحفوظة: ولسوار غري ما ذكرت من احلديث، أيضا  قال 
 .كما ذكروه

 (197).منكر احلديث: سوار بن مصعبيف  قال البخاريو 
 .مرتوك: (200)والدراقطين (199)واإلمام أمحد، (198)،النسائيوقال 

 .مرتوك احلديث، ال يكتب حديثه، ذاهب احلديثوقال أبو حامت:
                                                           

 (.696/ت 155/ 8) "اجلرح والتعديل البن أيب حامت" (196)
 (.2359/ ت 169/ 4للبخاري ) "التاريخ الكبري" (197)
 .(258/ت 50: ص) للنسائي "واملرتوكون الضعفاء" (198)
 .(1175/ت 271/ 4) حامت أيب البن "والتعديل اجلرح" (199)
 (.155و  128/ 1)  "السنن" (200)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     63الصفحة 

 (201). م يكن بثقة، وال يكتب حديثه:وقال ابن معني
 

يف ابن حبان  جهأخر ، فعن عبد هللا بن مسعود يالنخععلقمة بن قيس طريق أما  (3 -8)حـ 
/ 1) "املتناهية يف األحاديث الواهية العلليف "ابن اجلوزي ، و (1174/ ت 97/ 3) "اجملروحني"

هيصم بن شداخ عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا ، من طريق  (118/ ح 93
 ، به .بن مسعود

 وإسناده ضعيف جداً .
الطامات يف الرواايت ال جيوز  هيصم بن الشداخ شيخ يروي عن األعمشقال ابن حبان : 

 .االحتجا  به
 (202)يتهمه.وكان أبو زرعة 

 (203): جمهول. وقال العقيلي يف الضعفاء
 

 أخرجهف، عن أبيه عبد هللا بن مسعودبن عبد هللا بن مسعودعبيدة أيب طريق أما  (4 -8)حـ 
وابن اجلوزي ، (14929/ ح 159/ 9(، و)7264/ ح 102/ 5)يف "الكامل" ابن عدي

من طريق حممد بن الفضل، عن ، (117/ ح 93/ 1) "العلل املتناهية يف األحاديث الواهيةيف "
 محزة اجلزري، عن زيد بن رفيع، عن أيب عبيدة به.

 وإسناده ضعيف جداً .
، ولزيد بن رفيع غري ما ذكرت وليس ابلكثري، وإذا روى عنه ثقة فال أبس حبديثهقال ابن عدي : 

 .فأما إذا روى عنه مثل محزة اجلزري فإن محزة ضعيف، وال يعترب حديثه بروايته عنه
مد بن الفضل: وهذا من هذا الطريق أيضا   ابن عديقال و      .تفرد به حم 

 وعامة حديثه ما ال يتابع الثقات عليه. وحملمد بن الفضل غري ما ذكرت من احلديث،
 .مرتوك متهم ابلوضع:  وقال ابن حجر

                                                           

 .(4787/ ت207/ 9) "بغداد اتريخ" (201)
 .(8321/ ت366/ 8) "امليزان لسان" (202)
 .(1253/ ح 252/ 3) "العقيلي الضعفاء" (203)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     64الصفحة 

 . تركوه:  وقال الذهيب
 

 [ التاسعاحلديث ] 
 

العلل "يف أخرجه ابن اجلوزي  فأخرجه،رضي هللا عنه عمرو بن عبسةوأما حديث  (9)حـ 
( من طريق حممد بن القاسم عن أيب قبيصة، 128/ ح 93/ 1) "املتناهية يف األحاديث الواهية

من أعقد لواء ضاللة، أو كتم علم ا، »بلفظ:  عن عمرو بن عبسة مرفوع اعن ليث عن أيب فزارة 
ا وهو يعلم، فقد بريء من اإلسالم

 
 «.أو أعان ظامل

 .قال ابن اجلوزي: حممد بن القاسم، كان يضع احلديث
هو : حممد بن القاسم بن جعفر و ، ثقةحممد بن القاسم هذا ، ولكن  ضعيف جداً إسناده قلت: 

 ."معجم الصحابة"، صاحب كتاب (هـ351: تعبد الباقي بن قانع ) البزار شيخ 
 (204)."بغداد اتريخ"وثقه اخلطيب يف وقد 

 (205).صاحل ثقة بغدادي،:  "اإلسالم اتريخ"الذهيب يف قال و 
 ، وكل شيوخه ثقات .يوسف بن عمر القواسخ شيوهو من 

 .يضع احلديث :كانفال أدري من أي قال ابن اجلوزي
ن ، مليث بن أيب سليم ، كما تقدم يف حديث أيب هريرةوأبو قبيصة ، مل أعرفه، وخالف أصحاب 

 (206)طريق ليث بن أيب سليم عن عطاء بن أيب رابح عن أيب هريرة.
 .، ثقة راشد بن كيسان العبسى، أبو فزارة الكوىفهو: فزارةوأبو 

 

 [ العاشراحلديث ] 
                                                           

 .(1541/ ت 403/ 3) "بغداد اتريخ" (204)
 .(471/ ت 583/ 7) "اإلسالم اتريخ" (205)
 (.246/ 4)"الطبقات الكربى"، عند ابن سعد يف شهاب عبد ربه بن انفع الكناىن أيبخالف أبو قبيصة كل من :  (206)
جرير بن عبد و  (.7532/ ح 293/ 7لطرباين )ل "املعجم األوسط"عند  بن األحوص، أبو األحوصحكيم بن عمري و 

ابن عبد الرب يف عند  عبد الرمحن بن سليمان بن أيب اجلونو (.142/ ح33العلم أليب خيثمة )ص: عند  احلميد الرازى
 ، كلهم قال عن عطاء عن أيب هريرة.(6/ 6/ 1) "جامع بيان العلم وفضله"



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     65الصفحة 

 :فرواه عنه ،وأما حديث أيب سعيد اخلدري (10)حـ 
 .صاحل بن كيسان(1 -10)حـ 
 .اخلدري أيب سعيدوعبد الرمحن بن (2 -10)حـ 

 

يف ابن اجلوزي ، فأخرجه عن أيب سعيد اخلدري صاحل بن كيسانأما طريق  (1 -10)حـ 
(، من طريق حيىي بن العالء، عن شعيب 125/ ح 1/91) "العلل املتناهية يف األحاديث الواهية"

 بن خالد، عن صاحل به.
 .ضعيف جداً وإسناده    
 .تركوه:  "الكاشف"يف الذهيب  .وقالرمى ابلوضع:  "التقريب"يف ابن حجر قال    

 

فأخرجه ، عن أيب سعيد اخلدري، اخلدري أيب سعيدعبد الرمحن بن أما طريق  (2 -10)حـ 
/ 1املسند املستخرج على صحيح مسلم )وأبو نعيم يف ، (265ح/ 97/ 1) ه"سننيف "ابن ماجه 

 .(124/ ح91/ 1) "املتناهية يف األحاديث الواهيةالعلل يف "ابن اجلوزي ، و (42
حممد بن داب، عن صفوان بن سليم، عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري، عن من طريق    

 به . أيب سعيد اخلدري
 وإسناده ضعيف جداً.   
حدثنا صفوان  :وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حممد بن داب املديين، قال:قال ابن أيب حامت   

قال من  )بن سليم، عن عبد الرمحن بن أيب سعيد، عن أيب سعيد، أن النيب صلى هللا عليه وسلم، 
حممد  :قال أبو زرعة(.كتم علما مما ينفع هللا به يف أمر الدين، أجلمه هللا يوم القيامة بلجام من انر

 (207).يكذبهذا ضعيف احلديث، كان 
 

 [ احلادي عشراحلديث ] 
 

/ 252/ 1) "ختريج أحاديث الكشاففذكره الزيلعي يف كتابه " ،وأما حديث عائشة (11)حـ 
َوأما َحِديث َعاِئَشة فـََرَواه  اْلعقيِلّي يف ضعَفاه  أَْيضا  احلَِديث الث اِلث َوالس بـْع وَن:قال : . (268ح 

                                                           

 .(2818/ ح 2895البن أيب حامت )ص:  "علل احلديث" (207)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     66الصفحة 

 َقاَل َواحْلسن َهَذا من َحِديث احْلسن بن َعّلي الشروي َعن َعطاء َعن َعاِئَشة َمْرف وعا حَنوه مث  
 انـْتَـَهى .جَمْه ول اِبلنـ ْقلِ 

 (208)وذكر حديثا  آخر. ،ومل يذكر احلديث ،إىل ضعفاء العقيلي فوجده ذكر الرتمجة ورجعت     
والعلم . عند ذكره لبقية كالم العقيلي. (2320/ ت 3/70)وكذلك قال احلافظ يف لسان امليزان 

 عند هللا .
تالمذة عطاء بن أيب رابح  الثقات من وخالف ،، احلسن بن علي جمهولضعيف جداً وإسناده    

 يف جعله من مسند عائشة .
 

 : [خالصة البحث والنتائج  ]
 .عبد هللا بن عمرو بن العاصأن احلديث اثبت من حديث أيب هريرة، وحديث  
 

 : [توجيه كالم اإلمام أمحد بن حنبل  ]
 

من سئل عن علم »أاب عبد هللا عن احلديث الذي جاء  قال مثىن: إنه سألقال ابن مفلح :    
فرفعه ومل ير إذا سئلت عن شيء إال أن أجيب علمت، ومل ير « فكتمه أجلم بلجام من انر

اجللوس يف مسجد اجلامع ملكان الشهرة، ومل يكره أن أحدث فيه إذا من أراد ذلك مين وإن كنت 
 متعلما.

األحاديث فيمن  مد بن صدقة يقول قال أبو عبد هللا: وقال اخلالل: مسعت أاب بكر أمحد بن حم
 .كتم علما أجلمه هللا بلجام من انر ال يصح منها شيء

)ابب كراهية منع العلم( ثنا موسى بن إمساعيل ثنا محاد أان علي بن احلكم عن  :قال أبو داود
علم فكتمه من سئل عن » -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا:  :عطاء عن أيب هريرة قال

 .«أجلمه هللا بلجام من انر يوم القيامة

                                                           

احلسن بن علي الشروي عن عطاء ال يتابع على حديثه وهو  قال: (281/ ت 234/ 1للعقيلي ) "الضعفاء" (208)
حممد بن صدقة، وعثمان بن حممد احلراين، قاال: حدثنا أمحد بن سليمان أبو احلسني حدثنا أمحد بن :  جمهول ابلنقل.

أن النيب عليه السالم بشر »الرهاوي قال: حدثنا قتادة بن الفضل، عن احلسن بن علي الشروي، عن عطاء، عن عائشة: 
 . انتهىاللني والضعف وىف هذا املنت أحاديث متقاربة يف ،«املشائني يف الظلم إىل املساجد ابلنور التام



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     67الصفحة 

ورواه ابن ماجه والرتمذي وحسنه من حديث علي بن احلكم له طرق عن علي بن احلكم، وعلي  
 من رجال البخاري، ووثقه ابن سعد وأبو داود وغريمها.

ال أبس به صاحل احلديث وقد رواه صدقة بن موسى، وهو ضعيف عندهم عن  :وقال أبو حامت
 (209)مالك بن دينار عن عطاء.

 وقول اإلمام أمحد حَيتمل معنيني:   
األول: أنه ال يصح أي ال تصح طرق احلديث منفردة وال تصل إىل مرتبة الصحيح ألن نقلتها    

سن حديثهم. فهو مقبول وليست ليسوا يف مرتبة الثقة ليصحح حديثهم، ولكن يف مرت بة من حي 
 يف أعلى الدرجات.

  
 والثاين: أن احلديث ال يصح أي ليس مبقبول وال مبجموع طرقه، وال حيسن أحاديثهم.

 

وعلى القول األول أبو داود فقد فهم أن اإلمام أمحد حيسن بعض طرق احلديث فأخرج احلديث 
وكذلك تصرف ابن مفلح يف اآلداب يدل على ذلك يف سننه وأثىن على أصحاهبا، بال أبس هبم. 

 بنقله قول املثىن أبن اإلما أمحد يقول ابحلديث وإخراجه أيب داود له وذكره لتحسني الرتمذي.
 

أنه يريد  يؤكدسانيد منفردة: ال أبس هبم. مما ام أمحد قال يف رجاالت األذلك أن اإلم ويؤكد
 التحسني.

ن علي بن احلكم عن عطاء عن أيب هريرة مرفوعا  الذي فقد قال يف إسناد محاد بن سلمة ع
(. وابقي 993/ )6خرجه يف املسند، قال يف علي بن احلكم: ليس به أبس. اجلرح والتعديل أ

 الرواة وثقهم اإلمام أمحد فهذا حكم ضمين منه بقبول حديثهم.
 

يلزم حتسني  وقد يعرتض عن قول اإلمام أمحد عن بعض رجال اإلسناد: ال أبس هبم أبنه ال
 يضعفها.  احلديثحديثهم )مع قوله: ال يصح(، وهذا أبنه إن حسن هلم لكن هذه 

أبنه يصح على الوجه الثاين من احتمال كالم اإلمام أمحد، أما على الوجه  :لكن جياب عن ذلك
 األول، فال ميكن ألنه ميكن اجلمع بينهم، واجلمع أوىل.

                                                           

 (.151/ 2) "اآلداب الشرعية واملنح املرعية" (209)



 

   َبلجام أجلمَ علماً كتمَ منْ : حديث  بتصحيح ،اماإلمت     68الصفحة 

سن أفراد الطرق. وعليه احلافظ ابن حجر.فاإلمام أمحد يقول: ال يصح يف الباب   شيء وحي 
فيقول احلافظ: واحلديث وإن مل يكن يف هناية الصحة لكنه صاحل للحجة. القول املسدد يف الذب 

 (.11عن املسند )ص: 
 

(: وجاء يف التسمية أحاديث ضعيفة، ثبت عن 222/ 1وقال ابن حجر يف نتائج األفكار )
 نه قال: ال أعلم يف التسمية يف الوضوء حديثا  اثبتا (.أمحد بن حنبل رضي هللا عنه أ

قلت )ابن حجر(: ال يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل ال يلزم من نفي الثبوت ثبوت 
الضعف، الحتمال أن يراد ابلثبوت الصحة، فال ينتفي احلسن، وعلى التنزل ال يلزم من نفي 

 الثبوت عن كل فرد نفيه عن اجملموع.
وكالم اإلمام أمحد جاء عنه من طرق يف بعضها زايدة، أخرجه ابن عدي يف الكامل عن أمحد بن 
حفص السعدي، قال: سئل اإلمام أمحد عن التسمية يف الوضوء؟ فقال: ال أعلم فيه حديثا  اثبتا ، 

 أقوى شيء فيه حديث كثري بن زيد عن ربيح بن عبد الرمحن، وربيح ليس ابملعروف.
 يف )العلل( عن أيب بكر املروذي عن أمحد قال: ليس فيه شيء يثبت: ونقل اخلالل

وأخرج احلاكم يف )املستدرك( من طريق أيب بكر األثرم قال: قال أمحد: أحسن شيء فيه حديث  
 انتهي كالم احلافظ. كثري بن زيد.

 

مبجموع أبن اإلمام أمحد يضعف احلديث من االحتمال ولو سلمنا للوجه الثاين أقوال ختاما  : 
 طرقه، فالقاعدة يف احلكم على األحاديث مبنية على جمموع أقوال العلماء ال على آحادهم.

 

    
 واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبة ومن تبعه إىل يوم الدين.   

                            هـ20/05/1441وكتبه : حممد بن عبده بن حممد البعداين يف             

 


